10324021 számú Önkormányzati természetvédelmi őr megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény

1
1.1

A javaslatot tevő adatai1
Természetes személy esetén: -

1.1.1 Név: 1.1.2 Lakcím: 1.1.3 E-mail cím: 1.1.4 Telefonszám: 1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Helyi önkormányzatokért 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: Önkormányzati természetvédelmi őr

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1032
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A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1

Megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr

3.2

Szintjének besorolása

1

A megfelelő elem kiválasztandó
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3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
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.





5

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormány rendelet.
A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:

Az önkormányzati természetvédelmi őr felügyeli és védi a helyi jelentőségű védett természeti
területeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról, élőhelykezelési feladatai
részeként részt vesz a faj- és élőhelyvédelmi projektek megvalósításában. Közreműködik a
természetvédelmi területek kezelői feladatainak ellátásában, kezdeményezi a védett természeti
terület fejlesztését, javaslatot tesz a védetté nyilvánításra, az őrzésére és fenntartásra. Felméri
a védett természeti értékeket, elhelyezkedésükről, megjelenési helyükről, állapotukról nyilvántartást vezet.
Prevenciós környezeti nevelési programok összeállításával bemutatja a helyi védett területeket.
Megállapítja az élőhelyek kezelésének szükségességét, meghatározza a kezelési feladatok
módszerét és sorrendjét, értékeli azok hatásait, eredményességét.

2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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Az illetékességi területével kapcsolatban felkérésre szakértőként nyilatkozik, illetve közigazgatási eljárás keretében megkeresésre szakhatósági állásfoglalást ad ki. A területére vonatkozóan kiadott engedélyek véleményezését, ellenőrzését ellátja. A természetvédelmi területek
károsításának és károsításának megelőzésére prevenciós tervet készít.
Őr- és járőrszolgálatot lát el a helyi jelentőségű védett természeti területeken. Intézkedést
kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben,
személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz. Együttműködés keretében, a közszolgálati etika és a szolgálati előírások betartásával
kapcsolatot tart a rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Irodatechnikai, informatikai, térinformatikai, kommunikációs és képfelvevő eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést végez.
Írásban és szóban eredményesen kommunikálva, a kialakult konfliktushelyzetet szakszerűen
kezelve tájékoztatja az ügyfelet vagy az intézkedés alá vont személyt az általa kezdeményezett intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés módjáról.
Napi tevékenységéről és megtett intézkedéseiről írásban jelentést készít és szóban jelent a
szervezeti előírások szerint. Meghozott döntéseiért felelősséget vállal.
6

6.1

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7

7.1

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség3:


érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

3

A megfelelő elem kiválasztandó.
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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

8.1

Minimális óraszám: 500

8.2

Maximális óraszám: 700
A szakmai követelmények leírása:

9

Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

Sorszám

Képesség, készség

Ismeretek

1.

Felügyeli és védi a
helyi jelentőségű
védett területeket,
ellenőrzi a védett
területen folytatott
engedélyhez kötött
tevékenység szabályszerűségét.

Azonosítja a természetvédelemmel kapcsolatos főbb állami
és önkormányzati
feladatokat. Ismeri a
természetvédelmi
terület, a magánterület fogalmát, az önkormányzati természetvédelmi őr feladatkörére és intézkedési jogosultságaira
vonatkozó szabályokat.
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Elvárt viselkedési módok,
attitűdök
A természetvédelmi terület
rendjének fenntartását, a közrend, közbiztonság védelmét
tartja szem előtt.

Önállóság és
felelősség mértéke
Betartja és betartatja a hatályos
jogszabályokat.

2.

A természetvédelmi területek kezelői
feladatainak ellátásában való közreműködése keretében azonosítja a
védelemre érdemes
területet, kezdeményezi annak fejlesztését, összeállítja a
védetté nyilvánításra, az őrzésére és
fenntartásra vonatkozó dokumentációt.

Ismeri a védelemre
javasolt területek
minősítési szempontjait.

A természetvédelmi terület
rendjének fenntartását, védelmét fontosnak
tartja.
Figyelemmel
kíséri az önkormányzati természetvédelmi őr
tevékenységét
szabályozó jogszabályok és
szakmai előírások változásait.

Kezelői feladatait
önállóan végzi,
felelősséget vállal
döntéseiért a védelemre javasolt
területekre vonatkozóan.

3.

Felméri a védett
természeti értékeket, elhelyezkedésükről, megjelenési
helyükről, állapotukról nyilvántartást vezet.

Elhivatott a természeti értékek
védelme iránt.
Érdeklődik a
térinformatikai
alapismeretek
iránt.

Felelős a nyilvántartások adatainak
naprakészen tartásáért.

4.

Prevenciós környezeti nevelési programok összeállításával bemutatja a
helyi védett területeket.
A célkorosztály
tudásszintjének

Felismeri és beazonosítja a védett értékeket.
Alapszinten ismeri a
védett fajok GPS
pontos rögzítéséhez
szükséges térinformatikai rendszereket.
Alapszintű terepismeretekkel rendelkezik.
Alapszinten ismeri
az országos jelentőségű védett területek,
az ex lege területek
és a védett geológiai
érték fogalmát.
Ismeri a védett területeket.

Értékként tekint
a természetvédelmi és prevenciós nevelés
megvalósítására.

Önállóan tart
kreatív előadásokat a helyi védett
területekről.

Ismeri a kreatív, változatos, a természeti
értékek iránti érdeklődés felkeltésére
alkalmas óratematika
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megfelelő kommunikációs megoldásokat választ.
5.

6..

7.

összeállítására vonatkozó pedagógiai
módszertani elvárásokat.
Megállapítja az
Felismeri, hogy az
élőhelyek kezeléadott területnek misének szükségessé- lyen élőhelykezelési
gét, meghatározza a igényei vannak.
kezelési feladatok
Ismeri az élőhelyek,
módszerét és sorvédett fajok igényeit.
rendjét, értékeli
Ismeri az adott élőazok hatásait,
hely esetében alkaleredményességét.
mazható kezelési
technikákat.

Az illetékességi
területével kapcsolatban felkérésre
szakértőként nyilatkozik, közigazgatási eljárás keretében megkeresésre
szakhatósági állásfoglalást ad ki. A
területére vonatkozóan kiadott engedélyek véleményezését, ellenőrzését
ellátja.
A természetvédelmi területek károsításának megelőzésére prevenciós
tervet készít

Figyelemmel
kíséri az általa
felügyelt területek problémáit,
törekszik az
élőhelykezelés
sikeres végrehajtására.
Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, naprakészen tartja.

Ismeri az illetékességi területét, annak
védett értékeit, a területet veszélyeztető
tényezőket.

Kritikus szemlélettel vizsgálja
az illetékességi
területével kapcsolatos engedélyek, állásfoglalások tartalmát.

Azonosítja az adott
területet leginkább
veszélyeztető tényezőket.

Értékként tekint
a
természetközeli
állapot fennmaradására.
Új megoldásokat kezdeményez a károsodás megelőzése
érdekében.
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Felelősen irányítja az
élőhelykezelési
munkálatokat,
ellenőrzi az elkészült munkát. A
faj- és élőhelyvédelmi projektek
megvalósításában
együttműködik a
résztvevő társhatóságokkal, természetvédelmi
szervezetekkel.
Önálló javaslatokat fogalmaz meg
az engedélyekkel
kapcsolatban.
A kiadott engedélyek szerinti tevékenységek ellenőrzését önállóan végzi, a hatósági kötelezéseket
betartatja.

Önálló javaslatokat fogalmaz meg
a tervkészítés
során.

8.

A természetvédelmi területen tetten
ért jogsértővel
szemben figyelmeztetést alkalmaz,
helyszíni bírságot
szab ki, feljelentést
tesz, közigazgatási
eljárást kezdeményez.

9.

Együttműködik a
rendvédelmi, rendészeti és egyéb
társszervekkel,
azok delegáltjaival,
az érintett ügyfelekkel, valamint
szolgálati munkatársaival.

10.

Őr- és járőrszolgálatot lát el a helyi
jelentőségű védett
természeti területe-

Felismeri az elkövetett jogszabálysértés
természetre veszélyességének mértékét.

Határozott és
udvarias az intézkedés során.

Ismeri a közigazgatási alapfogalmakat,
a hatósági, szabálysértési és közigazgatási eljárások és az
adatvédelem alapvető szabályait, megállapítja a hatáskörét és
illetékességét.
Ismeri a természetvédelmi területek
védelmét és nyugalmát szolgáló legjellemzőbb szabálysértési és bűntető tényállásokat.
Ismeri a szolgálati
érintkezés és a szolgálati út jellemzőit.
Ismeri a rendvédelmi
szervek (rendőrség,
katasztrófavédelem,
büntetés-végrehajtás)
és más rendészeti
jogkörrel ellátott
társszervek feladatait, hatáskörét.
Tisztában van a
rendőri intézkedés és
a szolgálati fellépés
alapkövetelményeivel.
Ismeri az őr- és járőrszolgálat ellátására vonatkozó jogi és
szakmai előírásokat.

Kommunikációja világos, közérthető, lényegre törő és egyértelmű.
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Az intézkedés
során önállóan
hoz döntéseket.

Törekszik a rendelkezésére álló
információk
birtokában objektív döntést
hozni.
Elkötelezett a
szervezeti célok
iránt.

Felelősséget vállal a saját önálló,
illetve a társakkal
együttműködésben végzett munkájáért.

Szolgálatát jogszerűen, szakszerűen látja el.

Vonatkozó jogszabályok alapján
írásos vagy szóbeli utasítás alap-

ken.

11.

A bűncselekmény,
illetve meghatározott szabálysértés
elkövetésén tetten
ért személyt előállítja, illetve a rendőrség kiérkezéséig
visszatartja, a bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetéséhez használt
tárgyat, a cselekmény bizonyítására
alkalmas dolgot,
illetve az elkövető
birtokában lévő
támadásra alkalmas
eszközt ideiglenesen elveszi.

Ismeri a szolgálati
érintkezés szabályait,
a szolgálat ellátására
vonatkozó alaki követelményeket.

Szolgálati elöljáróival, munkatársaival udvariasan kommunikál.

ján önállóan végzi tevékenységét.
Betartja az alaki
előírásokat.

Tisztában van a
munka-, a baleset- és
a tűzvédelmi előírásokkal.
Ismeri a köztisztviselői lét és magatartásformák szabályait.

Tiszteletben
tartja és elfogadja a feladatvégzésre vonatkozó
szakmai és szolgálati előírásokat.

Betartja a szolgálatellátásra, a
munka-, a baleset- és tűzvédelemre vonatkozó
és a köztisztviselői etikai szabályokat.

Kész a tetten ért
személlyel
szemben jogszerűen, szakszerűen, arányosan
fellépni.

Felelős a kényszerítő eszközök
használatára vonatkozó szakmai
előírások betartásáért, a hatósági
szervekkel
együttműködve
önállóan jár el.

Tisztában van az
egyenruha viselésre
vonatkozó szabályokkal.
Ismeri a legjellemzőbb szabálysértési
és bűntető tényállásokat.

Ismeri a szabálysértési, a közigazgatási
és büntetőeljárás,
valamint az adatkezelésre vonatkozó
alapvető szabályokat.
Felismeri a jogos
Kész saját és
védelem és a végmások védelmészükség helyzetet.
ben kényszerítő
eszköz használatával fellépni.
Ismeri a jogtalan
Elkötelezett a
támadás elhárítására támadás elháríhasznált eszközök
tása során a fobiztonságos és hatékozatosság,
kony használati mód- szükségesség és
ját, az azok alkalma- arányosság, vazására vonatkozó
lamint időszerűjogszabályi és szakség elveinek
mai, taktikai előírábetartásában,
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A jogos védelmi
helyzet felismerése esetén dönt a
szükséges és arányos mérvű beavatkozásról,
fellépésről.

12.

13.

14.

Írásban és szóban
eredményesen
kommunikálva, a
kialakult konfliktushelyzetet szakszerűen kezelve
tájékoztatja az ügyfelet vagy az intézkedés alá vont
személyt az általa
kezdeményezett
intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés
elleni panaszkezelés módjáról. Érti a
testbeszédet, alapszinten alkalmazza
a metakommunikációs eszközöket.

sokat.

szem előtt tartja
az élet és testi
épség védelmét.

Felismeri egy esetleges konfliktushelyzet
kialakulásának jeleit.

Törekszik az
esetleges kommunikációs
konfliktus feloldására.
Udvariasan, de
határozottan
kommunikál.

Korrigálja a
kommunikációs
hibákat, felelősséget vállal kijelentéseiért.

Precízen és igényesen végzi
dokumentációs
tevékenységét.

Feladatait az
adatvédelmi szabályok betartásával önállóan végzi.

Szakmai igényességre, szakszerűségre, pontosságra törekszik feladatellá-

A tevékenysége
során használt
hivatalos iratokat
önállóan vezeti,
felelős azok tar-

Ismeri az ügyfelek és
állampolgárok tájékoztatására vonatkozó jogszabályi kötelezettség tartalmát.
Ismeri az ügyfelekkel történő kommunikáció szabályait.

Alkalmazói szinten
ismeri a hivatalos
kommunikáció, valamint a kép és hangrögzítés szabályait.
Azonosítja a különböző tevékenységhez
köthető nyomtatvány
sablonokat és értelmezi azok tartalmát.
Napi tevékenységé- Alkalmazói szinten
ről és megtett inismeri a jelentés,
tézkedéseiről írásjegyzőkönyv, felban jelentést készít jegyzés fő tartalmi
és szóban jelent a
követelményeire
Irodatechnikai,
informatikai, térinformatikai, kommunikációs és képfelvevő eszközöket,
berendezéseket
kezel, használ,
adatrögzítést végez.

9/14

szervezeti előírások vonatkozó szakmai
szerint.
elvárásokat.

Ismeri a hivatalos
írásbeli és szóbeli
kommunikációra
vonatkozó szabályokat, elvárásokat, a
szakmai nyelv kifejezéseit.
9.2

tása során.
Önmaga fejlesztéséért való elkötelezettsége
okán vesz részt
szervezeti oktatáson.

talmáért.

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 természetvédelem, a biodiverzitás, mint megőrzendő egyetemes érték a mai, fejlődő világban egyre nagyobb figyelmet kap, továbbá - ezzel párhuzamosan - az állami és önkormányzati
természeti tulajdon megőrzése és védelme is egyre kiemeltebb társadalmi igénnyé vált. Az
önkormányzatok tulajdonában álló, természetvédelmi szempontból védettnek minősített területek élőhelyeinek védelmében, fennmaradásának elősegítésében és a jövő generációival történő megismertetésében való közreműködés társadalmi és gazdasági értelemben is értéket
teremt. A gyakorlatban is jól helytállni képes szakemberek képzése és szolgálatba állítása a
természeti tulajdon megóvásának egyik fontos eszköze.
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 teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr elméleti ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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A vizsgatevékenység két feladatsor megírásából áll.
1. Az első feladatsor a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekből
összeállított feladatokat tartalmazza:
- intézkedés megkezdésének, levezetésének, befejezésének helyes módja
- szolgálatellátás módjai, szolgálat megkezdésének szabályai
- eljárás kezdeményezés, valamit a helyszíni bírság kiszabásának szabályai
- kényszerítőeszközök használatának feltételei
- szolgálat ellátás szabályai
- köztisztviselői lét és magatartásformák szabályai
- egyenruha viselésre vonatkozó szabályok
- legjellemzőbb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem fogalma
- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség,
alapelvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés)
2. A második feladatsor a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:
- országos- és helyi jelentőségű védett természeti terület, természeti emlék; ex lege területek fogalma,
- a természetvédelmi őrszolgálat, az önkormányzati természetvédelmi őr feladatköre és
intézkedései,
- védett és fokozottan védett természeti érték fogalma, természetvédelmi érték fogalma
- védett geológiai érték fogalma
- prevenciós környezeti nevelés fogalma, lehetőségei
- élőhelykezelés fogalma, főbb technikái
Az egyes feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok
darabszáma nem haladhatja meg a 15 feladatot feladatsoronként, de el kell érnie a 11-t.
Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.
Az 1. feladatsor megoldását követően kezdődik a 2. feladatsor, köztük 10 perc szünetet kell
biztosítani.
Az írásbeli vizsga feladatsorai tartalmazhatnak feleletválasztós, feleletkiegészítős, párosítási,
csoportosítási és sorba rendezési feladatokat.
11.2.3
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc, feladatsoronként 45 perc.
11.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

40%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A feladatsorok értékelése a vizsgaközpont által összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik. A feladatsorok eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni
az írásbeli vizsga eredményében.
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11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte úgy, hogy feladatlapjainak eredménye külön-külön legalább 51%-os eredményt mutat.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr gyakorlati ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat két vizsgarészből áll.
A.) Egy szabadon választott helyi jelentőségű védett természeti területről legalább 10
diából álló, képet is tartalmazó prenzentáció készítése és bemutatása. A prezentáció tartalmazza:
 egy szabadon kiválasztott védett természeti terület általános bemutatását
 az ott megtalálható élőhely típusok leírását
 a bemutatott területen megtalálható védett állat-és növényfajok magyar és tudományos néven történő megnevezését legalább 5 állat- és 5 növényfaj tekintetében
 a választott területet veszélyeztető főbb tényezők bemutatását, valamint
 egy lehetséges, a területen végrehajtható élőhelykezelés leírását.
B.) Komplex szituációs gyakorlati feladat
A vizsgarész két feladattípust tartalmaz:
o
Gyakorlati feladat megvalósítása
o
A gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolása
A gyakorlati feladat végrehajtása szituációs környezetben történik, melynek megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy
valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó ellenőrzési, hatósági intézkedési feladatai során alkalmazandó szabálysértési, büntetőjogi,
közigazgatási és kényszerítőeszköz használatra vonatkozó ismeretei gyakorlatban
történő alkalmazását mutatja be az adott vizsgatételben rendelkezésre bocsátott adatok, segédletek alapján. A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik.
A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését
követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez
igazodóan, melyek során mindenképpen fel kell tenni a vizsgázónak az egyes intézkedésekhez kötődő dokumentálásban való jártasságára vonatkozó kérdéseket.
A gyakorlati feladatban jelzők által támogatott feladat-végrehajtás történik.
A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben
egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.
Az esetleírások strukturáltan tartalmazzák:
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•
megoldandó helyzetet
•
a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín,
napszak, elkövetési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény)
•
a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből 10 perc prezentáció, 20 perc szituációs gyakorlati feladat-végrehajtás és 10 perc
szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés.
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

60%

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az egyes vizsgarészek külön
kerülnek értékelésre.
A) A prezentáció 0%-os értékelést kap, ha a vizsgaleírásban meghatározott tartalmi
elemek bármelyike hiányzik. A prezentáció tartalmi elemeinek értékelése során
az alábbi szempontokat kell a vizsgaközpontnak figyelembe vennie:
1. A szakmai kifejezések megfelelő használata
2. A kiválasztott terület elemzése (alaposság, igényesség, képanyagok, esztétikum).
3. Előadásmód, összeszedettség, felkészültség szintje.
4. Az élőhelykezelés szükségességének és az alkalmazott kezelési technika megfelelőségének szakmai alátámasztása.
Az A) vizsgarész eredménye 20%-os súllyal számítandó a projektfeladat eredményességének megállapításához.
B) A komplex szituációs gyakorlati feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania, melyen külön kell értékelni a szituációs
feladat gyakorlati megvalósítását, a vizsgázó szakmai fellépését és kommunikációját, valamint a szóbeli kérdésekre adott válaszokat az alábbi szempontok figyelembevételével:


A szituációs feladat gyakorlati végrehajtása: 45%
Ezen belül értékelési szempont
- a feladatban foglalt intézkedés eredményes végrehajtása,
- végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége,
- a releváns eszközök kiválasztása és használata,
- a természetvédelmi szakmai szempontok figyelembevétele, a természetvédelmi szakkifejezések megfelelő használata.
 Rendészeti fellépés, magatartás, beszédmód: 25%
 Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint: 30%
A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az
egyes értékelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges
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kérdéseit és a kérdésekre adható pontértékeket 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 pontérték
jóváírható.
A B) vizsgarész eredménye 80%-os súllyal számítandó a projektfeladat eredményességének megállapításához.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51%-át elérte úgy, hogy a vizsgázó mindkét vizsgarész egyes elemeinél külön-külön legalább 51%-os teljesítményt nyújtott.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Az írásbeli vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működőképességét rendszergazda segítségével. A szituációs gyakorlati feladat végrehajtásához a feladattól
függő létszámú, a szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációs
feladathoz minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő. A jelző személlyel a vizsgafeladat
leírását ismertetni kell.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
 számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel,
 szituációs helyszín,
 bilincs,
 vegyi eszköz,
 rendőrbot,
 számítógép, projektor, vetítővászon vagy interaktív tábla.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 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 íróeszközt és a vizsgaszervező által biztosított
papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt nem. A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai
kérdések megválaszolásához segédeszköz nem használható.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -

14/14

