10324003 számú Határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény
1 A javaslatot tevő adatai1
1.1

1.2

Természetes személy esetén:1.1.1

Név:

1.1.2

Lakcím:

1.1.3

E-mail cím:

1.1.4

Telefonszám:

Nem természetes személy esetén:
1.2.1

Név: Rendészetért felelős miniszter

1.2.2

Jogi személy működési formája (cégforma):

1.2.3

Székhely:

1.2.4

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:

1.2.5

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:

1.2.6

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:

1.2.7

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:

1.2.8

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:

1.2.9

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1032; Személyi és vagyonvédelem

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr

3.2

Szintjének besorolása

1

3.2.1

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4

3.2.2

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
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3.2.3

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: A belügyminiszter irányítása alatt álló
rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A szakképesítés az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”-„B” besorolási kategóriákba
tartozó szolgálati beosztások betöltésére jogosít.
A határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi
területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel.
Ismeri a fegyveres-, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat. Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az
alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat.
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai
kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti
fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági- és tiltó
rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.
A határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi,
határ- és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait utasításra, illetve járőrvezetőként önállóan hajtja végre. Tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként
2
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vagy járőrpáros tagjaként határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító
úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait. A határrend fenntartása érdekében határterületi járőrszolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet
tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a
szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges
esetben önállóan kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexben meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál,
szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más
rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak
teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján
szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem
6.1.1

Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2

Nyilvántartó hatóság:

6.1.3

Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség3:

7.1


érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 1100

8.2

Maximális óraszám: 1500

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

3

Nem modulszerű felépítés esetén:

Sorszám

Készségek, képességek

1

Alaki fogásokat és
tevékenységeket
hajt végre egyénileg
és kötelékben.

Ismeri a hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló
személyekre vonatkozó törvényi
és egyéb jogi rendelkezéseket, alaki szabályokat.

Önmagára nézve kötelezőként fogadja el a
szolgálati feladatok
ellátásának szabályait.

2

Egyéni lőfegyverét
magabiztosan kezeli.

Lőkészsége fejlesztése
érdekében folyamatos
önképzésre törekszik.

3

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat a szolgálati

Ismeri a tárgyban
kiadott jogszabályokat és közjogi
szervezetszabályozó eszközöket,
elöljárói utasításokat, parancsokat.
Ismeri a szolgálati
alapismeretek
fogalmait, a parancs, utasítás

Ismeretek
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Elismeri az elöljáró
jogát az utasítások,
parancsok kiadására és
irányítói szerepét tisz-

Önállóság és
felelősség mértéke
Betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre
vonatkozó jogszabályokat,
normákat és előírásokat.
Döntéseiért felelősséget vállal.
Betartja a fegyverkezelésre
vonatkozó szabályokat és előírásokat.

Betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre
vonatkozó jog-

érintkezés szabályainak megfelelően.

4

végrehajtására és
a szolgálati érintkezésre vonatkozó
előírásokat. Ismeri
a jogrendszer felépítésének logikáját, a fegyveres,
rendvédelmi szervekre vonatkozó
jogszabályok és az
ezzel összefüggő
egyes jogágak
alapfogalmait.
Tevékenységét a
Ismeri a rendőr
rendészeti szervekre kötelezettségeit,
vonatkozó egységes jogait és azok korrendvédelmi etikai
látozására vonatszabályok szerint
kozó szabályozást.
végzi.

teletben tartva hajtja
végre a számára meghatározott feladatokat.

szabályokat,
normákat és előírásokat.
Döntéseiért felelősséget vállal.

Törekszik a rendőri
eskü tartalmával azonosulni és betartja a
rendőrökre vonatkozó
etikai kódexben foglaltakat.
Szolgálaton kívül is a
hivatásához méltó magatartást tanúsít. Elfogadja a hivatásából
adódó és a magánéletére is kiható korlátozásokat.
Azonosul a titoktartási
követelményekkel.

Döntései meghozatala során az
etikai elvárásokat is érvényesíti.

5

Az adat és titokvédelemre vonatkozó
szabályok betartásával kommunikál.

Ismeri a rendőrség, mint egyedi,
sajátos feladatokat
ellátó szerv működési mechanizmusait.

6

Szükséges helyzetben elsősegélyt
nyújt, újraélesztést
hajt végre.

Ismeri az elsősegélynyújtás általános és speciális
szabályait. (BLS)

Tiszteli az emberi élet
értékét, tudásához
mérten aktívan részt
vesz az elsősegélynyújtásban.

7

Rendvédelmi híradástechnikai eszközöket rendeltetésszerűen használ.

Ismeri a rendszeresített BM vezetékes és vezeték
nélküli hírközlési,

Nyitott a feladatok
megértésére, motivált
azok sikeres végrehajtásában.
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Betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre
egységesen vonatkozó általános
adatvédelmi,
ügyviteli, titoktartási szabályokat.
Az emberi életet
és testi épséget
veszélyeztető
helyzetekben az
elsősegélynyújtás egyes technikáit önállóan
vagy együttműködésben alkalmazza a gyakorlatban.
Betartja a készülék használatára
vonatkozó szabályokat.

8

Teljesíti a hivatásos
szolgálat ellátásának fizikális követelményeit.

9

Járőrszolgálatot lát
el.

10

Járőrvezetőként
önállóan intézkedik
felkérésre vagy utasításra. Saját képességeinek, lehetőségeinek ismeretében
határozottan lép fel.

hírtovábbítási
eszközeit, azok
használatának
szabályait.
Ismeri az erő, állóképesség és
gyorsaság fejlesztésének lehetőségeit, módszereit.
Ismeri a járőrszolgálati, a készenléti
szolgálati formára,
a szolgálatba lépés
követelményeire,
a tiltó rendszabályokra, az eligazításra, a beszámoltatásra és a
szolgálatok ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
Ismeri a rendőri
intézkedések biztonsági és taktikai
alapelveit, az intézkedésekkel
kapcsolatos jogi
(büntető-, büntető
eljárásjogi, szabálysértési-, közigazgatási jog) és
rendőr-szakmai
(közrendvédelmi,
határrendészeti)
követelményeket.
Esetleírás vagy
látott esemény
alapján felismeri a
határrendészeti
járőr szolgálatellátása során tapasztalt leggyakrabban
elkövetett bűncselekményeket és
leggyakrabban
elkövetett szabálysértéseket.
Tisztában van a
személyi szabadságot nem korlá-
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Céltudatosan fejleszti
fizikai állóképességét,
erőnlétét.

Felelősnek érzi
magát a fizikális
felkészültségéért.

Alkalmazkodik a szolgálat-teljesítéshez kapcsolódó helyzetekhez
és azokban megfelelő
teljesítményt nyújt.

Felismeri a döntéshelyzeteket,
és a rendelkezésre álló információk, valamint
parancsnoka
utasítására alapján az adott
helyzetben elvárható tevékenységet végez.

Keresi az együttműködés lehetőségét, felismeri az eltérő helyzetekből fakadó járőri
szerepeket.

Betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság
és eredményesség követelményeit.

tozó, és a személyi szabadságot
korlátozó rendőri
intézkedésekkel.
Ismeri a kényszerítő eszközöket és
ezek alkalmazásának alapvető követelményeit és
elvárásait.

11

Kényszerítő eszközt
a szolgálati szabályoknak megfelelően alkalmaz.

12

Helyszínbiztosítási
feladatokat hajt
végre.

Ismeri a helyszínbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket.

13

Elkészíti a rendőri
intézkedésekhez
kapcsolódó dokumentumokat, használja a rendőrségnél
rendszeresített ügyiratkezelő, ügyfeldolgozó programot.
Részt vesz terület,
útszakasz lezárásában, átkutat, útzárat
létesít és működtet,
személyeket üldöz,
ellenőrző-átengedő
pont szolgálati csoportban lát el feladatot.

Ismeri a jelentésre, feljelentésre,
más szolgálati
okmányok kitöltésére vonatkozó
alaki és tartalmi
szabályokat.

14

15

Sajátos rendőri intézkedések foganatosításában részt
vesz.

Tisztában van a
zárásra, kutatásra
és az útzár telepítésére, az ellenőrző-átengedő pontra vonatkozó általános előírásokkal.
Ismeri az EÁP
szolgálati elemeinek feladatait, az
oda beosztottak
feladataira vonatkozó szabályokat.
Ismeri a csapatszolgálat alapfogalmait.
Ismeri a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható, az iskolakerülő gyermekkorú személyekkel
szemben foganatosítható, intézkedések biztonsági
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Önmagára nézve kötelezőnek tartja a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó elvek figyelembevételét és szabályainak
betartását.
Szakmai igényességre,
szakszerűségre, pontosságra törekszik
munkája során.

Felismeri és megérti
saját és a másik személy érzelmi állapotát,
valamint az abból eredő viselkedések közötti összefüggéseket,
azokat a helyzetnek
megfelelően kezeli.

Felismeri és
mérlegeli a
kényszerítő eszköz használatának lehetőségét,
valamint szükségességét.
Felismeri és felvállalja az adott
helyzet által
meghatározott és
megkövetelt felelősséget.
A munkakörének
megfelelő dokumentációt vezeti.

Szakmai útmutatások, utasítások
alapján végzi
munkáját, összetett, de ismert
feladathelyzetekben akár önállóan is, felelősségtudattal tevékenykedik. Közös
feladatvégrehajtá
s során kiemelt
figyelmet fordít
társaira és környezetére.
Konfliktus helyzetben is képes,
ha kell, önállóan
döntést hozni és
ennek megfelelően eljárni.

16

17

18

19

és taktikai alapelveit.
A jogsértő cselekIsmeri a rendőri
ményeket megelőzi, intézkedéssel
bekövetkezésük
szembeni köveesetén azokat felis- telményeket, a
meri és megszakítja. büntető jogszaIntézkedik bűncsebályok és a szalekmény vagy szabálysértési jogbálysértés észlelése szabályok különös
esetén.
részi rendelkezéseit.
Közlekedésrendészeti ellenőrzésben
vesz részt. Megelőzi, megszakítja,
valamint részt vesz
a jogsértő cselekmények szankcionálásában.

Tisztában van a
közlekedési és
közlekedésigazgatási alapfogalmakkal, a közlekedésben való
részvétel személyi-, tárgyi-, általános feltételeivel.
Ismeri a járművek
megállításának
szabályait, a megállított járművek
ellenőrzésének
végrehajtásra vonatkozó taktikai
előírásokat.
Közösen hajt végre Felismeri azokat a
feladatot társ rendé- helyzeteket, ameszeti és más szervek lyekben az
munkatársaival.
együttműködés
pozitív hatással
van az eredményességre és a
teljesítményre.
Felismeri helyzettől függően az
alkalmazandó
szükséges és pozitív eredményt
hozó együttműködési metódusokat.
Ismeri az együttműködésre vonatkozó szabályokat,
elvárásokat.
Feladatának ellátása Ismeri szakterüle-
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A feladat elvégzése
során az optimális
döntést hozza meg.

Feladatvégrehajtása
során törekszik a határozott, szakszerű és
érthető írásbeli és szóbeli kommunikációra.

Saját tevékenységével
szemben követelménytámasztó, feladatainak
végrehajtása során az
eredmény elérése érdekében törekszik az
együttműködésre. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai
céljai megvalósításának egyik eszközévé
váljon a Rendőrség
érdekeire tekintettel.

Érthetően fejezi ki

Önállóan felismeri és felvállalja az adott helyzet által meghatározott és megkövetelt felelősséget. Külső ösztönzés nélkül is
folyamatosan
elvégzi feladatait.
Önállóan felismeri a jogsértő
cselekményeket.

Felelősséget vállal saját munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért. A jogszabályok és etikai
normák teljes
körű figyelembevételével hozza meg döntését.

során érthetően fejezi ki magát szóban
és írásban, valamint
mások kommunikációját megfelelő
módon értelmezi.

20

21

22

Kommunikációs
képességei révén
szakmailag együttműködik idegen
nyelven beszélőkkel.
Határátkelőhelyen
személyeket, járműveket, okmányokat ellenőriz, elvégzi az ehhez kapcsolódó ellenőrzési
feladatokat.

Idegenrendészeti
ellenőrzéseket hajt
végre a külföldiek
jogszerű magyarországi tartózkodásának ellenőrzése érdekében

te szókincsét, az
írott és beszélt
nyelvi kommunikáció sajátosságait: a rendészetre
jellemző formáit,
módszereit és
technikáit.
Ismeri a szakterület alapvető szakmai szókincsét
egy idegen nyelven.

magát. Megosztja azokat az információkat,
amelyek a hatékony
feladat-végrehajtáshoz
szükségesek.

Ismeri a határforgalom ellenőrzés
schengeni elveit,
formáit, módjait, a
határforgalom
ellenőrzés során
alkalmazott technológiákat, utas
kategóriákat, a
Schengeni Információs Rendszer
jelzéseit. Ismeri a
személyek és gépjárművek okmányait, azok biztonsági jegyeit és
hamisításuk jellemző megjelenési
formáit.
Ismeri a vízumra,
a határátlépés utólagos bejegyzésére
szolgáló bélyegzőre vonatkozó előírásokat, idegenrendészeti, menekültügyi, kitoloncolási és visszafogadási eljárási
szabályokat, az
illegális migrációval összefüggő
szabálysértési,
büntetőjogi tényállásokat és azok
elkövetése miatt

A normákat és etikai
elvárásokat helyesen,
az adott helyzetnek
megfelelően alkalmazza.

Ismereteire, tapasztalataira
támaszkodva
folyamatos útmutatás és irányítás nélkül
elvégzi a számára meghatározott
feladatokat. A
feladat elvégzése
során keletkező,
hatáskörébe tartozó döntéseket
meghozza.

Feladat-végrehajtása
során érthetően kommunikál, mind szóban,
mind írásban szakmailag helyesen fejezi ki
magát.

A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörét
meghaladó döntéseket azonosítja, és továbbítja
azokat felettese
számára.
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Folyamatos önképzésre törekszik.

23

9.2

Határőrizeti járőr
szolgálatot lát el
járőrvezetőként,
vagy járőr tagjaként. A jogsértő
cselekményeket
felismeri, megelőzi,
megszakítja.

alkalmazott intézkedéseket.
Ismeri a Járőrszabályzat határőrizeti járőrszolgálat
ellátására vonatkozó előírásait.
Tudja az államhatár rendjének
fenntartásával
összefüggő- és a
határrend sértés
esetén végrehajtandó intézkedések ismereteit.

Felismerve a döntéshelyzeteket a rendelkezésre álló információk alapján az adott
helyzetben elvárható
optimális döntést hozza meg.

Képes ismereteire, tapasztalataira
támaszkodva
folyamatos útmutatás és irányítás nélkül
elvégezni a számára meghatározott feladatokat.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés a Magyar Rendőrség Határrendészeti
szolgálati ágának létszámhiány pótlását hivatott megvalósítani, kifejezetten az útlevélkezelő
és határvédelmi tevékenységben ténykedők munkakörre felkészítésével.
A képzés a határrendészeti rendőr munka alapvető szolgálai formáira készít fel. A végzett
tiszthelyettesek munkájukkal, a megfelelő rendőri jelenlét biztosításával jelentősen, pozitív
irányba befolyásolhatják az államhatár védelmét.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr
ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a tanulási
eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz:

4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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határrendészeti alapismeretek,
határforgalom ellenőrzéssel kapcsolatos ismeretek,
határőrizeti járőrszolgálat ellátására vonatkozó ismeretek,
határőrizet (az államhatár rendjének fenntartásával összefüggő- és a
határrend sértés esetén végrehajtandó intézkedések ismeretei),
a külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásának ellenőrzésével
kapcsolatos idegenrendészeti ismeretek,
okmányok ellenőrzésére vonatkozó ismeretek,
szabálysértési jogszabályok,
büntető jogszabályok.

A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma összesen nem haladhatja meg a 45 kérdést, de eléri a 30-at.
Az írásbeli vizsga kérdéssora többféle kérdéstípust tartalmaz.
11.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

11.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

30 %

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelésnek nem kell tudáselemenként elkülönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelendő.
11.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőri feladat
11.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szituációs gyakorlati feladat

A határrendészeti és útlevélkezelői rendőrjárőri intézkedést szimuláló szituációs
gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs környezetben (taktikai ház, szituációs kabinet, szituációs utca) jelzők és járőrtárs által
támogatottan történik. A vizsgázó tételhúzás alapján komplex határrendészeti
rendőri feladatot hajt végre.
Határforgalom-ellenőrzési vagy mélységi ellenőrzést is magába foglaló határrendészeti járőri feladat-végrehajtását követően elvégzi a szükséges dokumentálást is.
A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti,
majd az intézkedést követően rendőri jelentésben dokumentálja. A jelentés elkészítése a rendőrségnél rendszeresített számítógépi szoftver (pl. RobotZsaru Neo)
segítségével történik. A kinyomtatott jelentést a vizsgabizottság értékeli.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc
szituációs feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai
kikérdezés, majd 60 perc dokumentálás, összesen 90 perc.
11.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
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11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A szituációban mérni kell a
vizsgázó alakiasságát, fizikális felkészültségét, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültségét, kommunikációját és eszközhasználati készségét, továbbá
a dokumentációja minőségét
A szituációs gyakorlati feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével
 A szituációs feladat végrehajtása
40 %
(Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a
vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái)
 Dokumentáció minősége
20 %
 Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint
40 %
A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit
és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati
feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott
%-os érték jóváírható.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Az írásbeli
vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működőképességét
rendszergazda segítségével. A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól
függő létszámú, a szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer folyamatos működését biztosító személy szükséges.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel.
Szituációs helyszín (taktikai ház, szituációs kabinet, szituációs utca, szituációs határátkelőhely)
A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok melyeket a vizsgaszervező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó és a szituációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt felszerelések közül
biztosít.
Szituációhoz kötődően gépjármű
Számítógépes leíró helyiség, számítógép a rendőrségnél rendszeresített speciális szoftverrel (pl. RobotZsaru Neo), nyomtató.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: A képesítő vizsga vagy vizsgatevékenységei alól felmentés nem adható.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
Az
írásbeli
vizsgán
segédeszköz
nem
használható
A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját
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íróeszközt és vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt
nem.
A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során a speciális
rendőrségi szoftver segédlehetőségei (helpdesk, segédlet, leírás) a vizsgázó által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem.
A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem használható.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: 12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek
























fegyverzeti eszközök és anyagok
lövedékálló mellény
speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
kényszerítő eszközök
tömegoszlatás speciális eszközei
szolgálati járművek
számítógép és perifériái
híradástechnikai eszközök (analóg és digitális kézirádiók, mobil rádiókészülék, diszpécser állomás), és független, a kormányzati célú hálózatokra előírt biztonsági szinttel
megegyező hírhálózat
világító berendezés
forgalom elterelő eszközök
telefon (vezetékes és mobil)
járőr-, őr felszerelés
figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
rendőrségnél rendszeresített okmányminták
videokamera
fényképezőgép
hangrögzítő berendezés
légalkohol-mérő
határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések
határvédelmet biztosító eszközök
Ambu man BLS torzó
a rendőrség határrendészeti szolgálati ágánál rendszeresített szoftverek (pl.
RobotZsaru NEO)
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