
A rendészeti képzés 7 éve 

a Táncsicsban 
Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. 



134 éves iskolánk mai szerkezete 

Szakgimnázium 

Szakközépiskola 

Kollégium 

Tanműhely 
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A rendészet helye iskolánk képzési 

palettáján: 
 Szakgimnázium = érettségi (4 év) + szakképesítés 

ágazatok: 

Építőipar (digitális műszaki rajzoló) +1 év = magasépítő 
technikus 

Faipar (gyártáselőkészítő) +1 év = faipari technikus 

Rendészet és közszolgálat (közszolgálati ügykezelő) 

Sport (masszőr) +1 év = sportedző 

Szépészet (szépségtanácsadó) +1 év = fodrász vagy 
kozmetikus 

Villamosipar és elektronika (villamos berendezés 
szerelő) +1 év = elektronikai technikus 
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A rendészeti képzés helye iskolánkban 

 Évről-évre a legjobban beiskolázható képzésünk (ők a 

legtöbben, és a legjobb eredménnyel bekerülők). 

 A folyó tanévben 98 fő tanul iskolánkban rendészeti 

képzésben – ez nappalis tanulóink 19 %-a. 

 A felsőoktatásban továbbtanulók aránya a végzettek 

20%-a. 
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A rendészeti szakgimnázium szakmai óraszámai: 

 

 2016/17-es és a 2017/18-as tanévben indult osztályok szakmai tárgyai: 

 

 
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Elmélet 6,5 óra/hét  8 óra/hét 5,5 óra/hét 5,5 óra/hét 

Gyakorlat 4,5 óra/hét 4 óra/hét 4,5 óra/hét 5,5 óra/hét 

Nyári gyak. - 140 óra 140 óra - 
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„Mesterek és Tanítványok” 6 



A rendészeti képzés személyi és tárgyi 

feltételei biztosítottak 

 Biztos szakos ellátottság. 

 

 Sportcsarnok 

 Tornaterem 

 Edzőterem 

 Lő- és közelharc terem 

 Saját fejlesztésű jegyzetek 
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Nyári összefüggő szakmai gyakorlat 

 A 10. évfolyamot követően  (140 óra ) 
 Rendvédelmi tábor - 2 hét 

A fizikai állóképesség fejlesztése, 

önvédelem, légpuskahasználat 

gyakorlása 

Az alakiasság fejlesztése, 
elsősegélynyújtás gyakorlása 

 Személy- és vagyonőri gyakorlat   
 2 hét 

A fizikai állóképesség fejlesztése, 

önvédelem fejlesztése 
Az általános szolgálati ismeretek, 

a személy- és vagyonvédelem 

tananyaghoz kapcsolódó gyakorlatok 
 

 A 11. évfolyamot követően  (140 óra ) 

 Rendvédelmi tábor  - 2 hét 

 A fizikai állóképesség fejlesztése, 

önvédelem, légpuskahasználat 

gyakorlása 

 Az alakiasság fejlesztése, 

elsősegélynyújtás gyakorlása 

 Katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat   

1 hét 

 Katasztrófavédelmi műszaki 

alapismeretek gyakorlat 

 Tűzoltói és tűzmegelőzési 

alapismeretek gyakorlat 

 Rendőrségi szakmai gyakorlat  - 1 hét 

 Az alakiasság fejlesztése, önvédelem, 

intézkedéstaktikai alapok 

 A rendvédelmi szervek tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlatok 
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Intézkedéstechnikai bemutatók 9 



A rendészeti szakközépiskolában ill. 

szakgimnáziumban végzettek szakmai 

érettségi és pályakövetési eredményei: 

Tanév Érettségizők 

száma 

Szakirányban 

továbbtanulók 

Szakirányban 

továbbtanulók 

2014/15 28 fő 5 fő 18 % 

2015/16 29 fő 7 fő 24 % 

2016/17 37 fő 8 fő 22 % 
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Országos rendőrnap 2015. ápr. 25. 11 



A 2016/17. tanévben végzettek 

eredményei 

 1 fő nyert felvételt az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karára,  

 5 fő Körmenden ill. Adyligeten a Rendészeti Szakgimnáziumokban rendőr 

tiszthelyettesnek tanul, 2 fő közszolgálati ügyintézőnek tanul. 

 2016-ban ők voltak az iskola 1. Határtalanul pályázói,  

 2 fő Táncsics-díjas 

 Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatantárgyak országos versenyén 9. ill. 16. 

helyezés. 

 Az első rendészeti szakmai tárgyból emelt szinten érettségiző. 

 9 fő emelt szinten érettségizett történelemből. 
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Csúcsokra törve: 2016-ban 

 a Székelykőn (1129 m) és az Írottkőn (882 m) 
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A képzés háttere: iskolánk és a rendőr-

főkapitányság együttműködése 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 15 


