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A FERENCVÁROSI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

GIMNÁZIUM BELÜGYI RENDÉSZETI TAGOZATA 

 

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium Belügyi Rendészeti 

tagozatának képzési terve, a belügyi rendészeti ismeretek kerettanterve, a 

Belügyminisztérium képzéssel kapcsolatos irányelvei, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (a továbbiakban: NKE) felvételi követelményrendszere, valamint 

egyes rendészeti szervek javaslatai alapján került kidolgozásra.   

 

A rendészeti képzés célja  

 

A képzés elsődleges célja, a rendészeti pálya iránt érdeklődő tanulóknak olyan 

speciális ismeretek nyújtása, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottabbá, 

felkészülésük célirányossá válik. A tanulók tanulmányaik során megismerik a 

rendészeti szakmákra jellemző munkatevékenységet, valamint az e területeken 

foglalkoztatott szakemberek előtt álló perspektívákat. A képzésben résztvevő 

tanulók jogi- és állampolgári ismeretei elmélyülnek, ezáltal pedig felerősödik 

bennük a felelős állampolgári tudat. A képzés során fontos szerepet kap az 

önvédelem, a megfelelő fizikai kondíció, a kommunikáció, valamint a 

professzionális szaktudás elsajátítása.  

A célirányos továbbtanulás érettségi után a rendészeti szakgimnáziumokban 

vagy az NKE Rendészettudományi karán folytatható, ahová vihető felvételi 

pontszámként a belügyi rendészeti ismeretekből szerzett osztályzat, illetve az 

érettségi eredmény. 
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A pályaválasztás lehetséges szempontjai 

 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok egy része úgy gondolkodik, hogy valamely 

belügyi rendészeti szerv hivatásos állományában szeretné elkezdeni életpályáját. 

Tudni kell, hogy a rendészeti/rendvédelmi szolgálat teljesítése egy hivatás, 

amely nemcsak plusz jogkörökkel, hanem az átlagtól több elkötelezettséggel jár. 

Mivel ez a választás nemcsak hivatást jelent, hanem a tanulóknak minden 

körülmények között elkötelezetteknek kell lenniük a társadalom és a 

rendvédelmi szakma értékei iránt. 

 

A hivatásos szolgálati viszony létesítése számos követelményegyüttes 

teljesülését feltételezi. Ezek nem szubjektív megszorítások, hanem mindenki 

számára előre megismerhető tények, információk. Számos jogszabály tartalmaz 

előírásokat arra vonatkozóan, hogy a tanulóknak milyen tulajdonsággal kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy jó eséllyel felvételt nyerjenek. 

 

Célok és célkitűzések 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése; a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése; 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése; az 

önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése.  A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot 

és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást, a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 



 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 

e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, valamint a méltányosság jellemzi. 

 

A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy célja, hogy lehetőségein belül cselekvő 

elkötelezettségre neveljen a rend, az igazság és az igazságosság iránt, valamint, 

hogy segítse a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, 

érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló: 

 

 felelős polgárrá váljon, 

 tudatos legyen, 

 reális önismerete legyen, 

 szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára, 

 nyitottá váljon az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és 

cselekvésre 

 

A belügyi rendészeti ismeretek közismereti, választható érettségi tantárgy, 

többoldalú rendészeti, rendvédelmi jellegű műveltséget, ismereteket közvetít, és 

komplex módon segíti a tanulók jogkövető, a társadalomért, a kisebb 

közösségért felelősséggel bíró, a rend megteremtésében közreműködő 

állampolgárrá válását. 

A tantárgy bemutatja a rendvédelemhez, részben a rendészethez, joghoz, 

kriminalisztikához tartozó legfontosabb fogalmakat, megközelítési módokat, 

amelyek révén a tanulók képesek lesznek tudatosabban értelmezni a 
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biztonsággal kapcsolatos tapasztalataikat, és könnyebben eligazodnak majd az 

egyre szerteágazóbb jogi kategóriák, továbbá a bonyolultabbá váló társadalmi 

viszonyok között. Igyekszik tudatosan jogkövető gondolkodási- és cselekvési 

mintákat, illetve szerepeket közvetíteni. E tantárgynak, a tanulók életkorához 

igazodva és a lehetőségekhez képest, átfogó képet kell nyújtania a rendvédelmi 

szervek életéről. Szerepet kell vállalnia a diákok szociális kompetenciáinak, 

viselkedésének – beszéd-, vita- és döntési, valamint együttműködési 

készségének – erősítésében. 

 

Intézményünk fő célkitűzései 

 

Fő célkitűzés, hogy tanulóink megismerjék a rendvédelmi szervek működését, 

felvételi követelményének rendszerét. Nyíltnapok keretében látogatást 

szervezünk a Tűzoltóság, a Rendőrség helyi és területi szerveinél, ahol 

közvetlen tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek diákjaink. 

 

Rendszeresen részt veszünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyíltnapjain, 

valamint az egyetemen tanuló iskolánk volt tanulói roadshow keretében 

filmvetítéssel egybekötött tájékoztatót tartanak az egyetemi életről, 

élményeikről. 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek a Katasztrófavédelem által szervezett 

ifjúsági versenyeken, melynek során játékos formában adnak számot elméleti és 

gyakorlati tudásukról. 

 

A belügyi rendészeti életpályát választó tanulóinkkal rendszeresen folytatunk 

motiváló beszélgetéseket, fakultáció keretében pedig személyre szabva készítjük 

fel őket a középszintű érettségire. 


