
 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

1. oldal 

Szám: 29000/00000-00/2019. ált. (-). példány 

Ösztöndíjszerződés 

amely létrejött a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 09.) BM rendelet (a 

továbbiakban: BM rendelet) alapján 

egyrészről az Országos Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., bankszámlaszáma: Magyar 

Államkincstár 10023003-01450715-00000000, adószáma: 15720890-2-51) (a továbbiakban: ORFK) képviseletében Dr. 

Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes 

másrészről 

 

név:  (-) 

 

születési hely, idő:  (-) 

anyja neve:  (-) 

állandó lakcíme:  (-) 

adóazonosító jele:  (-) 

társadalombiztosítási azonosító jele:  (-) 

bankszámlaszáma:  (-) 
 

(a továbbiakban: tisztjelölt) a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Felek ezen ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: Szerződés) legkésőbb a tisztjelöltnek a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Karára (a továbbiakban: RTK) rendészeti képzés nappali 

munkarendű alapképzésére történő beiratkozása, az NKE RTK-val hallgatói jogviszony létesítése napján kötik 

meg. 

 

A Szerződés megkötésével a tisztjelölt az ORFK-val tisztjelölti szolgálati jogviszonyt létesít, szolgálati helye az 

NKE RTK Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A tisztjelölti szolgálati jogviszony 

időtartama alatt a tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) állományába, a szakirányának megfelelő, tiszti besorolási 

osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés. 

 

2. Az ORFK a Szerződésben foglaltak szerint támogatja a tisztjelölt tanulmányainak elvégzését az NKE RTK 

nappali munkarendű képzés (-) szak (-) szakirányán. 

 

A tisztjelölt a tanulmányai 11. pont a) alpontban meghatározott határidőig történő befejezését követően – 

amennyiben a hivatásos szolgálati jogviszony létesítési feltételeinek megfelel – a Hszt. 285. § (3) bekezdése 

alapján a Rendőrség központi, területi jogállású vagy helyi szervei valamelyikének hivatásos állományába kerül 

felvételre, és foglalkoztatására a végzettsége szerinti szakiránynak megfelelő szakterületen rendszeresített 

szolgálati beosztásban kerül sor. 

 

3. Az ORFK a 2. pontban meghatározott képzés befejezését követően a végzettséget igazoló oklevél kiadásának 

időpontjával tekinti a szakképzettséget megszerzettnek. Az NKE RTK által kiállított, a záróvizsga sikeres 

teljesítéséről szóló igazolás a szakképzettséget nem igazolja.  
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4. A Hszt. 285. § (5) bekezdése értelmében a Felek hat hónap próbaidőt kötnek ki, melynek kezdő időpontja a 2. 

pont szerinti képzésre történő beiratkozás napja. 

 

5. Az ORFK kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben meghatározott feltételekkel a tisztjelöltnek a 

tanulmányai időtartama alatt a beiratkozás napjától kezdődően 2023. év június hó 30. napjáig minden hónapban, 

utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, pénzbeli juttatásként – a Hszt. 11. mellékletében meghatározott – havi 

ösztöndíjat folyósít. 

 

6. A tisztjelölt a Hszt-ben és a BM rendeletben meghatározottak szerint 

 

a) a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig térítésmentes kollégiumi 

elhelyezésben részesül, melynek igénybevétele – a képzési napnak nem minősülő napok kivételével – 

számára kötelező; 

b) a kötelező kollégiumi elhelyezés időszakára – természetbeni ellátásként – térítésmentesen napi háromszori 

étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora) részesül; 

c) a képzés második évétől  

ca) térítésköteles vagy – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – térítésmentes 

kollégiumi elhelyezésre, valamint 

cb) térítésköteles vagy – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – térítésmentes 

élelmezésre 

jogosult. 

 

7. Az 5. és 6. pontban meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatásokon felül a tisztjelölt a Hszt-ben és a BM 

rendeletben előírt feltételek fennállása esetén jogosult: 

 

d) ruházati ellátásra, 

e) tanszertámogatásra, 

f) költségtérítésre, 

g) szociális juttatásra. 

 

8. A tisztjelölt jogosult csoportos élet- és balesetbiztosításra a Belügyminisztérium által megkötött biztosítási 

szerződés szerint.   

 

9. A tisztjelölt pénzbeli járandóságait az ORFK havonta egy összegben a tisztjelölt által megadott 

bankszámlaszámra átutalja. 

 

10. A Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság a BM rendelet szerinti, képzési költségnek minősülő pénzbeli 

juttatások értékét nyilvántartja, ezen adatokat minden tanulmányi félév végén összesíti. Az aktuális adatokról a 

BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az országos rendőrfőkapitány által a tisztjelölttel kapcsolatos ügyek 

intézésére kijelölt ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: központi 

szakszolgálat) útján írásban – dokumentálható módon – tájékoztatja a tisztjelöltet. 

 

11. A tisztjelölt kötelezettséget vállal arra, hogy:  

 

a) tanulmányi- és vizsgakötelezettségének mindenkor a legjobb tudása szerint, a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott tanulmányi időben eleget tesz, valamint a 2. pont szerinti képzésben 

megszerezhető végzettséget legkésőbb 2023. év június hó 30. napjáig megszerzi;  

b) a 3,00 súlyozott tanulmányi átlageredményt minden tanulmányi félév végén eléri; 

c) a rendészeti alapfelkészítés lezárásaként, a próbaidő leteltét megelőzően eredményes „Tisztjelölt” vizsgát, ezt 

követően a hivatásos állomány tagja számára előírt esküt tesz; 

d) tanulmányai a) pontban meghatározott határidőig történő befejezése után, az oklevél megszerzését követő 30 

napon belül az országos rendőrfőkapitány által kijelölt, a Rendőrségnek az ország bármely területén lévő 

szervezeti egységével hivatásos szolgálati jogviszonyt létesít, és hivatásos szolgálati jogviszonyát 8 év 

időtartamban a Rendőrség állományában fenntartja. A kötelezően eltöltendő szolgálati idő számítása a Hszt. 

281-282. §-a alapján történik; 
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e) a Hszt. szerinti kinevezési feltételeknek eleget tesz, továbbá az ünnepélyes tisztavatási rendezvényen és a 

rendezvényre történő felkészülésen részt vesz; 

f) a rend és a fegyelem követelményeit, az NKE szabályzatainak előírásait, az NKE vezetőinek, oktatóinak 

rendelkezéseit betartja, illetve végrehajtja; 

g) a Rendőrség és az NKE RTK működésébe vetett közbizalmat nem veszélyezteti, jó hírnevét intézményen 

belül és kívül megőrzi. 

 

12. A tisztjelölt tudomásul veszi, hogy 

 

a) a képzés első tanévében a kollégiumi elhelyezés igénybevétele a képzési napnak minősülő napokra kötelező; 

b) a szolgálati út betartásával, a Rendvédelmi Tagozat vezetőjének címzett szolgálati jegyen a központi 

szakszolgálathoz írásban jelenteni köteles: 

ba) bármely, a Rendőrség hivatásos állományába vételét vagy a képzésben megszerezhető végzettségnek a 

11. a) pontban rögzített határidőig történő megszerzését akadályozó körülményt, a körülmény tudomásra 

jutását követő 5 munkanapon belül; 

bb) tisztjelölti szolgálati jogviszonyát érintően a Hszt. 1. mellékletében meghatározott, a személyügyi 

nyilvántartás adatkörébe tartozó adatokban történt változást a változás bekövetkezésétől számított 5 

munkanapon belül; 

bc) az ellene indított szabálysértési vagy büntetőeljárásról történt tudomására jutásától számított 5 

munkanapon belül; 

bd) az általa elkövetett szabálysértés, illetve bűncselekmény miatt vele szemben kiszabott – a jogerő 

beálltától független – első fokú, valamint a jogerős döntés meghozatalát, ítélet kiszabását a határozat, 

ítélet közlését követő 5 munkanapon belül; 

be) megbetegedése esetén a hivatásos állományra vonatkozó rendelkezések szerint köteles eljárni – 

amennyiben egészségi állapota lehetővé teszi – haladéktalanul köteles szolgálatképtelenné, illetve 

keresőképtelenné nyilvánításáról a közvetlen szolgálati elöljáróját tájékoztatni, továbbá, ha a 

szolgálatképtelenséget, keresőképtelenséget nem az ORFK alapellátó orvosa állapította meg, a 

szolgálatképtelenségről, keresőképtelenségről szóló igazolást az alapellátó orvoshoz eljuttatni. 

Háziorvosi igazolás esetén a tisztjelöltnek az igazolás mellé csatolnia kell a panaszait, az elvégzett 

vizsgálatokat és azok eredményeit, valamint a terápiát tartalmazó egészségügyi dokumentációt is (pl. 

ambuláns lap, leletek). A háziorvosi igazolást a mellékleteivel együtt, zárt borítékban, „csak orvos 

bonthatja fel” megjelöléssel az alapellátó rendelőbe a szolgálatmentesség/keresőképtelenség 

megállapításától számított 5 munkanapon belül személyesen, vagy postai úton el kell juttatnia. 

(Postacím: 1903 Budapest, Pf.314/15.) 

bf) Amennyiben aktuális élethelyzetében olyan átmeneti probléma, krízishelyzet merül fel, illetve a 

tanulmányi kötelezettségeiből adódóan olyan megterhelő rendkívüli esemény részese lesz, amely a 

pszichés egyensúlyára negatív hatással van, haladéktalanul fel kell keresnie az alapellátó pszichológust. 

Amennyiben pszichés problémái kezelésére külső szakellátó helyet kíván igénybe venni, az alapellátó 

pszichológusnál az általa meghatározott rendszerességgel meg kell jelenni, és bemutatni az ellátására 

vonatkozó dokumentációt (szakvélemény, ambuláns lap). 

c) amennyiben a képzési idő alatt az egészségi/pszichikai/fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel 

meg, tisztjelölti jogviszonyának megszüntetésére kerül sor, amellyel egyidejűleg a NKE-vel fennálló 

hallgatói jogviszonya is megszüntetésre kerül; A tisztjelölti jogviszony megszűnésének napján a Szerződés 

hatályát veszti. 

d) az országos rendőrfőkapitány előzetes engedélye szükséges: 

da) szak- és szakirányváltáshoz, 

db) rendvédelmi ismeretekhez kötődő vagy ERASMUS/Campus Mundi program keretében történő külföldi 

tanulmányok folytatásához, 

dc) résztanulmányok folytatásához, vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez, 

dd) további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítéséhez, 

de) tisztjelölti jogviszonyának szüneteltetéséhez, 

df) munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítéséhez, 

amelyekre irányuló indokolást is tartalmazó írásbeli kérelmét a kérelemben megjelölt időpontot megelőzően 

legalább 20 munkanappal, a szolgálati út betartásával az országos rendőrfőkapitánynak címezve a központi 

szakszolgálathoz kell megküldeni; 

e) a tisztjelölti tanulmányait nem hátráltatva a Rendőrség egyes kiemelt rendezvényein segítőként, 

szervezőként egyéni kijelöléssel részt vesz; 
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f) ha a tisztjelölt az ösztöndíjszerződés hatálya alatt a rendészeti alapképzésen belül úgy vált szakirányt, hogy 

az új szakirány másik rendvédelmi szerv érdekkörébe tartozik, a tisztjelölt és az érintett rendvédelmi szervek 

az ösztöndíjszerződéssel kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:208. § (1) bekezdése szerinti szerződés-átruházásról háromoldalú megállapodást 

kötnek, amely a tisztjelölti szolgálati jogviszony folyamatosságának biztosítása mellett tartalmazza az 

ösztöndíjszerződésben rögzített követelések és jogok engedményezésére, valamint kötelezettségek 

tartozásátvállalására vonatkozó rendelkezéseket; 

g) a tisztjelölti jogviszony szüneteltetésének engedélyezése esetén a 2. pont szerinti végzettség megszerzésének 

határideje a szünetelés időtartamával meghosszabbodik; 

h) az országos rendőrfőkapitány által kijelölt rendőri szervnél kell szolgálatot teljesítenie: 

ha) az NKE RTK tantervi előírásainak megfelelően meghatározott szakmai gyakorlat ideje alatt, 

hb) különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején 

egyéb rendészeti feladat ellátására, 

hc) oktató, illetve a Rendvédelmi Tagozat irányításával, együttműködés keretében végrehajtott 

gyakoroltatás során; 

i) nyilvános- vagy közszereplést a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben 

szabályozott módon vállalhat; 

j) a tisztjelölti szolgálati jogviszonyára vonatkozó adatokat internetes felületen a hivatásos állomány tagjának 

az internetes felületen a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának 

szabályozásáról szóló 11/2015. (VII. 10.) ORFK utasításban meghatározott módon hozhat nyilvánosságra; 

k) amennyiben önhibájából a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, az ORFK a Szerződéstől eláll, 

valamint az országos rendőrfőkapitány a tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyát megszünteti, és a 

tanulmányaihoz az ORFK által az elállás időpontjáig folyósított képzési költséget a BM rendeletben 

meghatározott eljárásrendnek megfelelően,a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság által a képzési 

költségek megtérítésére irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az 

abban meghatározottak szerint visszafizetni; A hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság – amennyiben az 

egészségi/pszichikai ok (okok) betegséget valósít(anak) meg és az nem az Ön közrehatásának 

következménye – nem minősül önhibának.  

l) ha a tisztjelölti szolgálati jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen 

megszegi, fegyelemsértést követ el. Tisztjelölti szolgálati jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából 

eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. (A fegyelmi és a 

kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben az NKE fegyelmi és kártérítési 

szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.); 

m) a Szerződés alapján folyósított képzési költség összegét időarányosan köteles visszatéríteni abban az esetben, 

ha a 11. d) pontban meghatározott ideig a Rendőrség vagy – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró 

hozzájárulásával – más rendvédelmi szerv állományában nem tart fenn hivatásos szolgálati jogviszonyt; 

n) a BM rendeletben meghatározottak szerint a képzési költség körébe tartozik: 

na) a tanulmányok idejére folyósított ösztöndíj összege, 

nb) a térítésmentesen nyújtott kollégiumi elhelyezés költségei, 

nc) a térítésmentesen biztosított élelmezés költségei, 

nd) a tanszertámogatás költségei,  

ne) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat és felszerelés vonatkozásában a BM rendelet alapján 

megállapított összeg, 

nf) jogszabály alapján biztosított egyéb költségek; 

o) amennyiben a 11. d) pontban meghatározott idő letelte előtt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró 

hozzájárulásával a Rendőrségnél szolgálatteljesítésre előírt időt másik rendvédelmi szervnél teljesíti, úgy a 

10. pont szerinti aktuális (időarányos) adatok átadásra kerülnek a másik rendvédelmi szervnek; 

p) az általa visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel, jegyzék vagy elismervény alapján átvett, 

kizárólagos használatában vagy kezelésben lévő dolgok – használatra átvett számítástechnikai eszközök 

(laptop, pendrive), tananyagként szolgáló szabályzatok, jogszabály-gyűjtemények, jegyzetek stb. – hiánya 

esetén a kártérítés megőrzési felelősségi szabályai szerinti felelősséggel, ezen dolgok megrongálódása esetén 

általános kártérítési felelősséggel tartozik; 

q) a tisztjelöli jogviszony létesítését követő 15 napon belül köteles a Hszt. 6/A. § (4) bekezdése alapján az 

írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az elektronikus dokumentumok kézhezvételének 

visszaigazolása érdekében Ügyfélkapus azonosítóval, valamint az ahhoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezni 

és a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét a munkáltatójával közölni. 
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13. Az ORFK által a 2., valamint az 5-8. pontban írt kötelezettségek megszegése esetén a tisztjelölt mentesül a 

szerződésben vállalt kötelezettségei alól. 

14. A Feleket a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben egyeztetési kötelezettség terheli. A Felek az 

egyeztetés sikertelensége esetén terelik bírósági útra a jogvitájuk eldöntését. 

 

15. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk., a Hszt. és végrehajtási rendeletei, a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá az ORFK belső 

normái, valamint az NKE belső rendelkezései az irányadók. 

 

16. A Felek a Szerződést azzal kötik meg, hogy a Szerződésben foglaltakat érintő valamely lényeges körülmény 

megváltozása esetén azoknak megfelelően a Szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

17. A Felek a Szerződést – elolvasás és együttes értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. A Szerződés két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készül.   

 

 

Budapest, 2019. augusztus „        ”. 

 

 

 

 …………………………………………...  …………………………………………... 

 Dr. Balogh János r. vezérőrnagy tisztjelölt 

 országos rendőrfőkapitány 

 nevében és megbízásából 

 Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy 

 személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 

 
 Pénzügyi ellenjegyzés: Jogi szempontból ellenőrizve: 

 

 

 
 …………………………………………...  …………………………………………... 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Készült:  2 eredeti példány (5 oldal), 3 hiteles másolat 

Kapja:  1. sz. pld. tisztjelölt (eredeti példány) 

 2. sz. pld. központi szakszolgálat személyi anyag (eredeti példány) 
 3. sz. pld. gazdasági szerv [KR KI Közgazdasági Osztály] (hiteles másolat) 

 4. sz. pld. NKE RTK Tanulmányi Osztály (hiteles másolat) 
 5. sz. pld. Irattár (hiteles másolat) 


