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TEHETSÉGÚTLEVÉL 

1. A Tehetségútlevél célja 

 

A rendészet területen beazonosított tehetségígéretek, tehetségek folyamatos fejlesztését, követését 

elősegítő, szakmailag megalapozott információs rendszer biztosítása. 

  

2. Hogyan lehet bekerülni a Tehetségútlevél programba? 

 

Az adatfelvétel az érintett tanuló beleegyezésével és közreműködésével történik. Kiskorú tanuló esetén 

az adatok felvételéhez és továbbításához szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 

 

a) A Tehetségútlevél programba kerülésre javaslatot tehet: 

 Intézményvezető, osztályfőnök, pedagógus, szakoktató.  

 

A javaslattétel más közreműködő kezdeményezésére is elindulhat azzal az intézménnyel/szervezettel 

együttműködve, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

 

b) Kezdeményező lehet: 

 Mentor, vagy más szakember (pl.: edző). 

 Szülő. 

 Tanuló. 

 

3. A Tehetségútlevél alkalmazási területe 

 

A Tehetségútlevél alkalmazása az alábbi területekre vonatkozóan kerül bevezetésre a tehetséges 

fiatalok nyomon követése céljából: 

 

 Rendészet pályaorientációs és/vagy ágazati képzést végző középfokú köznevelési 

intézményből érettségi utáni rendészeti szakgimnáziumban folytatott tanulmányok esetén. 

 Érettségi utáni rendészeti szakgimnáziumi tanulmányok befejezését követően rendészeti, 

rendvédelmi szervnél történő szolgálatba lépés esetén. 

 Rendészet pályaorientációs és/vagy ágazati képzést végző köznevelési intézményből, vagy 

érettségi utáni rendészeti szakgimnáziumból felsőoktatási intézményben - Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folytatott tanulmányok esetén.  

     

4. A Tehetségútlevél programból történő kikerülés 

A Tehetségútlevél programból a javasolt fiatal saját kérésére, vagy az adatait felhatalmazás 

alapján kezelő intézmény szakmailag megalapozott véleménye alapján kerülhet ki. A programból 

való kikerülés után az adatait a rendszer tovább nem tárolhatja, nem továbbíthatja. 
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TEHETSÉGÚTLEVÉL ADATLAP 

 

TEHETSÉGES FIATAL SZEMÉLYES ADATAI  
 

 

Név 

 

 

Születési név  

Anyja neve 
 

 

Születési hely, idő 
 

 

 

év 

 

  hó 

 

nap 

Lakcím (irsz., település, utca, házszám) 
 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek  e-mail:  telefon:  

Intézmény neve
1
   

Intézmény címe
2
 (irsz., település, 

utca, házszám) 
 

 

 

 

 

 

Intézmény elérhetőségei e-mail:  
telefon:  

 

 

Tanulmányait kezdte 

 

 
A Tehetségútlevél programba 

kerülés időpontja 
 

 

Tanulmányait a javaslattevő 

intézményben befejezte
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbblépési/továbbtanulási 

szándék (intézmény/szervezet 

megnevezése) 

 

 
Szakirány 

megnevezése 
 

 

A TEHETSÉGÚTLEVÉL PROGRAMBA  

KERÜLÉSRE JAVASLATOT TEVŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

 

Név 

 

 

 

Munkahely megnevezése 

 

 

                                                           
1
 Megjegyzés: Azt az intézményt szükséges megjelölni, ahol a tanuló a Tehetségútlevél elkészítésének 

időszakában a tanulmányait végzi. 
2
 Megjegyzés: Azt az intézményt szükséges megjelölni, ahol a tanuló a Tehetségútlevél elkészítésének 

időszakában a tanulmányait végzi. 
3
 Megjegyzés: Tanulmányait befejezte cím alatt szereplő sort abban az esetben kell kitölteni, ha a tanuló adott 

köznevelési intézményben tanulmányait befejezte. (Csak végzett tanulókra érvényes.)  
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Foglalkozás/beosztás 

 

 

 

Elérhetőségek 

 

e-mail:  telefon:  

 

 

TEHETSÉGES FIATALRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

(Tehetségjellemzők) 

 

 

 

Rendészettel összefüggő tehetségterületek, ahol a tanuló tehetségesnek tekinthető. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Kiemelkedő rendészeti tantárgyi eredmények. 

(Tanév, tantárgy megnevezése, tanulmányi eredmény.) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Rendészet területtel összefüggő versenyeken elért kiemelkedő eredmények.  

(Év, verseny megnevezése, elért helyezés/eredmény.) 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Kiemelkedő sport eredmények. 

(Év, verseny megnevezése, elért helyezés/eredmény.) 

 

1. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Rendészet területtel összefüggő szakköri, diákköri tevékenység (pl.: publikáció, egyéb produktum). 

(Év, tevékenység (pl.: publikáció, egyéb produktum) megnevezése.) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 
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(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Közösségi szerepvállalás a rendészet területtel összefüggő rendezvényekben, programokban. 

(Év, tevékenység megnevezése.) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

A rendészet területhez közvetlenül nem kapcsolódó tehetségterületek, ahol a tanuló tehetségesnek 

tekinthető. 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

A rendészet területhez közvetlenül nem kapcsolódó tehetségterületeken elért kiemelkedő eredmények. 

(Év, tehetségterület megnevezése, elért helyezés/eredmény.) 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(A sorok bővíthetőek!) 

 

 

Dátum: ……………………….., ………, …….., ….. 

 

 

 

 

…………………………………….        PH.    …………………………………. 

      javaslat tevő/ajánló személy                   köznevelési intézmény hivatalos  

 aláírása             képviselőjének aláírása 
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1. sz. melléklet 

Hozzájárulói nyilatkozat kiskorú személy esetében 

 

HOZZÁJÁRULÓI NYILATKOZAT 

személyes adatok továbbításához és kezeléséhez 

 

Alulírott szülő, 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………. 

hozzájárulok ahhoz, hogy az …………………………………………………………………………. 

(köznevelési intézmény megnevezése, címe) rendelkezésére bocsátott, általam képviselt 

………………………………….. (név) ……………………… (szül.hely, idő) ………………….. 

(anyja neve) kiskorú Tehetségútlevélen szereplő személyes és különleges adatait az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra 

figyelemmel az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (3526 Miskolc, Szentpéteri 

kapu 78.) Tehetségútlevél programjához kapcsolódóan a …………………………………………. -hoz 

(köznevelési intézmény megnevezése, címe) továbbítsa és azt az intézmény tehetségsegítő 

tevékenységéhez az adatkezeléshez történt hozzájárulásom visszavonásáig felhasználja, kezelje. 

 

……………………………….., ……év, …… hó, …… nap 

 

…………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 
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2. sz. melléklet 

Hozzájárulói nyilatkozat felnőtt korú személy esetében
4
 

 

HOZZÁJÁRULÓI NYILATKOZAT 

személyes adatok továbbításához és kezeléséhez 

 

Alulírott, 

Név: ……………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………….. 

hozzájárulok ahhoz, hogy a …………………………………………………….. (köznevelési 

intézmény megnevezése, címe) a Tehetségútlevélen szereplő személyes és különleges adataimat az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltakra figyelemmel az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 78.) Tehetségútlevél programjához kapcsolódóan a 

…………………………………………. (köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény/munkáltató 

megnevezése, címe) továbbítsa és azt a köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény, vagy 

rendvédelmi szerv (megfelelő aláhúzandó) az adatkezeléshez történt hozzájárulásom visszavonásáig 

felhasználja, kezelje. 

 

……………………………….., ……év, …… hó, …… nap 

 

…………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

                                                           
4
 Megjegyzés: A Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatok továbbításához és kezeléséhez elnevezésű 

nyomtatvány köznevelési intézmény felnőtt korú tanulójára is vonatkozik. 


