
1. sz. melléklet 

 

Az ÉReTT elismerések adományozásának szempontjai 

 

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács elismerési rendszerének célja 

a rendészeti fakultációs/ágazati és rendőr tiszthelyettes szakképzésben tehetséges fiatalok 

eredményeinek elismerése, motiváltságuk fenntartása és/vagy a tehetségsegítők egyéni 

munkavégzésben realizálódó kiemelkedő teljesítményének elismerése, a tehetségsegítő 

tevékenység ösztönzése. 

 

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács által a 2016. május 19-én 

megszervezésre kerülő Szakmai Fórumon adományozható díjakra a tagszervezet hivatalos 

képviselője az alábbi kategóriákban terjeszthet fel tehetséges fiatalt, vagy tehetségsegítőt: 

 

I. ÉReTT Tehetségígéret Díj  

Középfokú köznevelési intézmény rendészeti pályaorientációs képzésben résztvevő 

tanulójának adományozható, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként. Pl.: tanulmányi, 

sport, … eredménye) 

(Országos, regionális rendészeti tanulmányokkal összefüggő versenyekre, nemzetközi, 

országos, vagy megyei sport versenyekre figyelemmel.) 

 

II. ÉReTT Tehetség Díj  

Rendészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulónak adományozható, kiemelkedő 

tanulmányi, vagy sport teljesítménye, vagy a rendészeti pálya népszerűsítése terén végzett 

közösségi szerepvállalása elismeréseként.  

(Az országos rendészeti tanulmányokkal összefüggő versenyen, vagy a nemzetközi, 

országos sport versenyen elért eredményekre figyelemmel.) 

 

III. ÉReTT Tehetségsegítő Díj  

Az ÉReTT keretében folyó tehetségsegítés terén végzett tevékenység elismeréseként 

adományozható. 

 



Jelölt lehet a tagszervezet pedagógusa, oktatója, mentora, bármilyen végzettségű 

tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személye, szakembere, aki legalább 3 tanévre 

visszamenőleg:  

 kiváló munkát végez a tanítványai, a mentoráltjai körében. Ilyen területek lehetnek 

pl.: felkészítés nemzetközi, országos, regionális tanulmányi, szakmai és 

sportversenyre (pl.: szaktárgyi, sport vagy szakmai versenyek; hazai országos, 

regionális, tanulmányi; tehetségtámogató mozgalmak versenyei, stb.; mentorálás 

(pl.: mentori program keretében folyamatos segítségnyújtás, támogatás a mentorált 

számára, stb.) 

 folyamatosan olyan tehetségsegítő tevékenységet végez, amelynek jelentős hatása 

a tehetséges fiatalok körében igazolható (pl.: kiváló tehetségsegítő munka 

szervezett keretek között köznevelési intézményhez vagy civil szervezethez 

kapcsolódóan, tehetséghálózat-fejlesztő munka, országos, regionális, megyei, vagy 

helyi szinten szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervező munka stb.). 



2. sz. melléklet 

 

AJÁNLÓ LAP  

ÉReTT TEHETSÉGÍGÉRET DÍJ  

 adományozásához 

 

Név: …………………………………………….. 

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

Anyja neve: …………………………………………….. 

Képző intézmény megnevezése: …………………………………………….. 

Tehetséges fiatal évfolyam megnevezése:  

Tehetséges fiatal lakcíme:  

Elérhetőségek: e-mail: telefon: 

Tehetségterület rövid megnevezése: …………………………………………….. 

A rendészeti területhez kapcsolódó tehetségtevékenység megnyilvánulása 

(Eredmények, elért helyezések. 1.számú melléklet). (A tehetséges fiatal bemutatása 

max.1500 karakter.)  

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

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

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

Csatolandó dokumentumok: 

 Az elért versenyeredményeket igazoló dokumentum másolata. 

 A tehetséges fiatal fotója jpg formátumban, max. 1MB. 

 Aláírt, beszkennelt „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”. 

 

 

Dátum:   

       ………………………………………..

           felterjesztő tagszervezet 

            képviselőjének aláírása 

 



3. sz. melléklet 

 

AJÁNLÓ LAP  

ÉReTT TEHETSÉG DÍJ  

 adományozásához 

 

Név: …………………………………………….. 

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

Anyja neve: …………………………………………….. 

Képző intézmény megnevezése: …………………………………………….. 

Tehetséges fiatal évfolyam megnevezése:  

Tehetséges fiatal lakcíme:  

Elérhetőségek: e-mail: telefon: 

Tehetségterület rövid megnevezése: …………………………………………….. 

A rendészeti területhez kapcsolódó tehetségtevékenység megnyilvánulása 

(Eredmények, elért helyezések. 1. sz. melléklet). (A tehetséges fiatal bemutatása 

max.1500 karakter.)  

 

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

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

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

Csatolandó dokumentumok: 

 Az elért versenyeredményeket igazoló dokumentum másolata. 

 A tehetséges fiatal fotója jpg formátumban, max. 1MB. 

 Aláírt, beszkennelt „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”. 

 

Dátum:   

       ………………………………………..

           felterjesztő tagszervezet 

            képviselőjének aláírása 



 

4. sz. melléklet 

 

AJÁNLÓ LAP  

ÉReTT TEHETSÉGSEGÍTŐ DÍJ  

 adományozásához 

 

Név: …………………………………………….. 

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

Anyja neve: …………………………………………….. 

Lakcím:  

Elérhetőségek: e-mail: telefon: 

Munkáltató megnevezése:   

Felterjesztő intézmény/szervezet 

megnevezése (amennyiben nem azonos a 

munkáltatóval): 

  

Tehetségterület rövid megnevezése: …………………………………………….. 

A rendészeti területhez kapcsolódó tehetségsegítő tevékenység megnyilvánulása 

(Tehetségsegítő tevékenység, fejlesztések, mentorálás, stb., eredmények, tehetséges 

fiatalokkal elért helyezések. 1. sz. melléklet). (A tehetségsegítő bemutatása max.1500 

karakter.)  

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

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

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

Csatolandó dokumentumok: 

 Az elért versenyeredményeket igazoló dokumentum másolata. 

 A tehetségsegítő fotója jpg formátumban, max. 1MB. 

 Aláírt, beszkennelt „Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat”. 

 

Dátum:   

       ………………………………………..

           felterjesztő tagszervezet 

            képviselőjének aláírása 



Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

Alulírott, …………………………………………………………….. (név) hozzájárulok ahhoz, hogy 

az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) rendelkezésére 

bocsátott, a jelen nyilatkozat mellékletét képező adatlapon rögzített személyes adataim/általam 

képviselt kiskorú adatai az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 78.) adatbázisába kerüljenek abból a célból, hogy a Tanács azokat az ÉReTT Térségi 

Program működtetése körében nyilvántartsa, számomra felvilágosítást nyújtson tehetségsegítő 

programjairól, képzéseiről, támogatás céljából, továbbá, hogy személyes adataimat a tehetségsegítő 

tevékenységének az eredményességét célzó felmérés, adatgyűjtés, statisztikai feldolgozás céljára az 

adatkezeléshez történt hozzájárulásom visszavonásáig, kezelje.  

 

Kelt:______________________________, 20__ ______________ __ 

 

Nyilatkozó aláírása:  

(Kiskorú esetében a törvényes képviselő aláírása) 

 

 

Nyilatkozó neve:  

(Kiskorú esetében a törvényes képviselő neve) 

 

 

A képviselt neve: 

Nyilatkozó lakcíme:  
(Kiskorú esetében a törvényes képviselő lakcíme) 

 

 

A képviselt lakcíme: 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 

 

Aláírás 

Név: 

 

Név: 

Lakcím: 

 

Lakcím: 

 

Adatkezelési tájékoztató: 

A kezelt személyes adatokat az ÉReTT bizalmasan kezeli, az adatokat az adatkezeléshez hozzájáruló 

személy által engedélyezett körön kívül, harmadik személynek nem adja ki. Az adatok kezelése 

mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.  

 

Az adatkezelés helye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. 

 

A személyes adatok fenti célú kezeléséhez adott hozzájárulás, bármikor az ÉReTT 3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 78. címén, személyesen vagy levélben, a ttanacs22@gmail.com email címre küldött 

nyilatkozattal visszavonható, a kezelt adatok, azok köre módosítható, az érintett/törvényes képviselője 

az adatainak a kezeléséről tájékoztatást kérhet. 

mailto:ttanacs22@gmail.com

