Évről-évre
egyre több roma fiatal választja
a rendvédelmi hivatásokat!
RENDŐRNEK LENNI JÓ!

A közbiztonság felett őrködni felelősségteljes feladat,
ugyanakkor felemelő érzés!

www.sokszinurendvedelem.hu

PÁLYÁZAT
roma származású fiatalok részére
a rendőri pálya választásának ösztönzésére

A Rendőrség - a középiskolás ösztöndíjak mellett - minden évben pályázatot
hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen tanuló roma származású fiatalok részére is.

Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevő roma
származású fiatalok nyújthatnak be, akik a
tanulmányaikat felsőoktatási intézmények
nappali vagy levelező tagozatán már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték és az utolsó
lezárt képzési időszakban a megállapított
ösztöndíj indexe minimum 3,5.
A pályázatot nyert hallgatók részére – a
tárgyévi költséglehetőségek függvényében
– legfeljebb havonta a mindenkori diákhitel részarányos összegének folyósítására
kerül sor.

www.sokszinurendvedelem.hu
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Pályázat célja: a középfokú intézmények első, második és harmadik évfolyamában tanuló roma származású fiatalok támogatása tanulmányaik befejezésében és ösztönzésük rendőri pálya választására.

Pályázat feltételei:
• Annak vállalása, hogy a pályázó a középiskola
elvégzése után valamely rendészeti szakközépiskolában vagy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen folytat tanulmányokat, valamint
ezt követően vállalja a hivatásos szolgálati viszonyt
• A hivatásos szolgálati viszony vállalásához
szükséges egészségügyi, pszichikai és fizikai
alkalmasság
• Kifogástalan életvitel és jó hírnév
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakhely
• Jó tanulmányi eredmény (nem áll bukásra és
év végi tanulmányi eredménye legalább 3,00)
• Írásbeli nyilatkozat a roma származásról
• Személyes adatok kezeléséhez való írásbeli
hozzájárulás.
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Támogatás formája és mértéke
A támogatásnak számos formája van, a rendszeres pénzbeli
juttatás mértéke a tanulmányi átlagtól függ.
• Diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és menzai ellátás
költségeinek térítése
• Ruházkodási segély
• Tanszersegély
• Havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatás - mértéke
az előző félév végi tanulmányi átlagtól függ
(3,00-3,5 tanulmányi átlag között havi 2.000 forint,
3,51-4,00 között havi 3.000 forint,
4,01-4,50 között 4.000 forint,
4,51-5,00 között havi 5.000 forint)

Pályázattal kapcsolatos további információ:
www.sokszinurendvedelem.hu

