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10324021 számú Önkormányzati természetvédelmi őr megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó  

programkövetelmény 

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 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:  

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 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

3.1  Megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben 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. 

 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szó-

ló 2012. évi CXX. törvény. 

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kor-

mányrendelet. 

 A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabá-

lyokról szóló 4/2000. (I. 21.) Kormányrendelet. 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

Az önkormányzati természetvédelmi őr felügyeli és védi a helyi jelentőségű védett ter-

mészeti területeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról, 

élőhelykezelési feladatai részeként részt vesz a faj- és élőhelyvédelmi projektek megva-

lósításában. Közreműködik a természetvédelmi területek kezelői feladatainak ellátásá-

ban, kezdeményezi a védett természeti terület fejlesztését, javaslatot tesz a védetté nyil-

vánításra, az őrzésére és fenntartásra. Felméri a védett természeti értékeket, elhelyezke-

désükről, megjelenési helyükről, állapotukról nyilvántartást vezet. 

Prevenciós környezeti nevelési programok összeállításával bemutatja a helyi védett te-

rületeket. 

Megállapítja az élőhelyek kezelésének szükségességét, meghatározza a kezelési felada-

tok módszerét és sorrendjét, értékeli azok hatásait, eredményességét. 

Az illetékességi területével kapcsolatban felkérésre szakértőként nyilatkozik, illetve 

közigazgatási eljárás keretében megkeresésre szakhatósági állásfoglalást ad ki. A terüle-

tére vonatkozóan kiadott engedélyek véleményezését, ellenőrzését ellátja. A természet-

védelmi területek károsításának és károsításának megelőzésére prevenciós tervet készít. 
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Őr- és járőrszolgálatot lát el a helyi jelentőségű védett természeti területeken. Intézke-

dést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy-

lyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kénysze-

rítő eszközöket alkalmaz. Együttműködés keretében, a közszolgálati etika és a szolgálati 

előírások betartásával kapcsolatot tart a rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadal-

mi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Irodatechnikai, informatikai, térinformatikai, 

kommunikációs és képfelvevő eszközöket, berendezéseket kezel, használ, adatrögzítést 

végez.  

Írásban és szóban eredményesen kommunikálva, a kialakult konfliktushelyzetet szak-

szerűen kezelve tájékoztatja az ügyfelet vagy az intézkedés alá vont személyt az általa 

kezdeményezett intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panasz-

kezelés módjáról. 

Napi tevékenységéről és megtett intézkedéseiről írásban jelentést készít és szóban jelent 

a szervezeti előírások szerint. Meghozott döntéseiért felelősséget vállal. 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

6.1 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 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség
3
: 

 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 programkövetel-

mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-

ok összege): 
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8.1 Minimális óraszám: 500 

8.2 Maximális óraszám: 700 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

 

Sor-

szám 

Képesség, készség Ismeretek Elvárt viselke-

dési módok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

1. 

 

 

 

Felügyeli és védi a 

helyi jelentőségű 

védett területeket, 

ellenőrzi a védett 

területen folytatott 

engedélyhez kötött 

tevékenység sza-

bályszerűségét. 

 

 

 

Azonosítja a termé-

szetvédelemmel kap-

csolatos főbb állami 

és önkormányzati 

feladatokat. Ismeri a 

természetvédelmi 

terület, a magánterü-

let fogalmát, az ön-

kormányzati termé-

szetvédelmi őr fela-

datkörére és intézke-

dési jogosultságaira 

vonatkozó szabályo-

kat.  

 

 

 

A természetvé-

delmi terület 

rendjének fenn-

tartását, a köz-

rend, közbizton-

ság védelmét 

tartja szem előtt. 

 

 

 

Betartja és betar-

tatja a hatályos 

jogszabályokat. 

2. 

A természetvédel-

mi területek kezelői 

feladatainak ellátá-

sában való közre-

Ismeri a védelemre 

javasolt területek 

minősítési szempont-

jait. 

A természetvé-

delmi terület 

rendjének fenn-

tartását, védel-

Kezelői feladatait 

önállóan végzi, 

felelősséget vállal 

döntéseiért a vé-
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működése kereté-

ben azonosítja a 

védelemre érdemes 

területet, kezdemé-

nyezi annak fejlesz-

tését, összeállítja a 

védetté nyilvánítás-

ra, az őrzésére és 

fenntartásra vonat-

kozó dokumentáci-

ót.  

 

változatos, a termé-

szeti értékek iránti 

érdeklődés felkelté-

sére alkalmas órate-

matika összeállításá-

ra vonatkozó peda-

gógiai módszertani 

elvárásokat. 

mét fontosnak 

tartja. 

Figyelemmel 

kíséri az önkor-

mányzati termé-

szetvédelmi őr 

tevékenységét 

szabályozó jog-

szabályok és 

szakmai előírá-

sok változásait. 

delemre javasolt 

területekre vonat-

kozóan. 

3. 

Felméri a védett 

természeti értéke-

ket, elhelyezkedé-

sükről, megjelenési 

helyükről, állapo-

tukról nyilvántar-

tást vezet. 

Felismeri és beazo-

nosítja a védett érté-

keket.  

Elhivatott a ter-

mészeti értékek 

védelme iránt. 

Felelős a nyilván-

tartások adatainak 

naprakészen tar-

tásáért. Alapszinten ismeri a 

védett fajok GPS 

pontos rögzítéséhez 

szükséges térinfor-

matikai rendszereket. 

Érdeklődik a 

térinformatikai 

alapismeretek 

iránt. 

Alapszintű terepis-

meretekkel rendelke-

zik. 

 

Alapszinten ismeri 

az országos jelentő-

ségű védett területek, 

az ex lege területek 

és a védett geológiai 

érték fogalmát. 

4. 

Prevenciós környe-

zeti nevelési prog-

ramok összeállítá-

sával bemutatja a 

helyi védett terüle-

teket.  

A célkorosztály 

Ismeri a védett terü-

leteket. 

Értékként tekint 

a természetvé-

delmi és pre-

venciós nevelés 

megvalósítására. 

Önállóan tart 

kreatív előadáso-

kat a helyi védett 

területekről. Ismeri a kreatív,  
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tudásszintjének 

megfelelő kommu-

nikációs megoldá-

sokat választ. 

5. 

Megállapítja az 

élőhelyek kezelé-

sének szükségessé-

gét, meghatározza a 

kezelési feladatok 

módszerét és sor-

rendjét, értékeli 

azok hatásait, 

eredményességét. 

Felismeri, hogy az 

adott területnek mi-

lyen élőhelykezelési 

igényei vannak. 

Figyelemmel 

kíséri az általa 

felügyelt terüle-

tek problémáit, 

törekszik az 

élőhelykezelés 

sikeres végre-

hajtására. 

Szakmai ismere-

teit folyamato-

san bővíti, nap-

rakészen tartja. 

Felelősen irányít-

ja az 

élőhelykezelési 

munkálatokat, 

ellenőrzi az elké-

szült munkát. A 

faj- és élőhely-

védelmi projektek 

megvalósításában 

együttműködik a 

résztvevő társha-

tóságokkal, ter-

mészetvédelmi 

szervezetekkel. 

Ismeri az élőhelyek, 

védett fajok igényeit. 

Ismeri az adott élő-

hely esetében alkal-

mazható kezelési 

technikákat. 

6. 

Az illetékességi 

területével kapcso-

latban felkérésre 

szakértőként nyi-

latkozik, közigaz-

gatási eljárás kere-

tében megkeresésre 

szakhatósági állás-

foglalást ad ki. A 

területére vonatko-

zóan kiadott enge-

délyek véleménye-

zését, ellenőrzését 

ellátja. 

Ismeri az illetékessé-

gi területét, annak 

védett értékeit, a te-

rületet veszélyeztető 

tényezőket. 

Kritikus szemlé-

lettel vizsgálja 

az illetékességi 

területével kap-

csolatos engedé-

lyek, állásfogla-

lások tartalmát. 

Önálló javaslato-

kat fogalmaz meg 

az engedélyekkel 

kapcsolatban. 

A kiadott engedé-

lyek szerinti te-

vékenységek el-

lenőrzését önálló-

an végzi, a ható-

sági kötelezéseket 

betartatja. 

7. 

A természetvédel-

mi területek károsí-

tásának megelőzé-

sére prevenciós 

tervet készít. 

Azonosítja az adott 

területet leginkább 

veszélyeztető ténye-

zőket.  

Értékként tekint 

a 

természetközeli 

állapot fennma-

radására. 

Új megoldáso-

kat kezdemé-

nyez a károso-

dás megelőzése 

érdekében. 

Önálló javaslato-

kat fogalmaz meg 

a tervkészítés 

során. 
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8. 

A természetvédel-

mi területen tetten 

ért jogsértővel 

szemben figyel-

meztetést alkalmaz, 

helyszíni bírságot 

szab ki, feljelentést 

tesz, közigazgatási 

eljárást kezdemé-

nyez. 

Felismeri az elköve-

tett jogszabálysértés 

természetre veszé-

lyességének mérté-

két. 

Határozott és 

udvarias az in-

tézkedés során. 

Az intézkedés 

során önállóan 

hoz döntéseket. 

Ismeri a közigazga-

tási alapfogalmakat, 

a hatósági, szabály-

sértési és közigazga-

tási eljárások és az 

adatvédelem alapve-

tő szabályait, megál-

lapítja a hatáskörét és 

illetékességét.  

Kommunikáció-

ja világos, kö-

zérthető, lényeg-

re törő és egyér-

telmű. 

 

Ismeri a természet-

védelmi területek 

védelmét és nyugal-

mát szolgáló legjel-

lemzőbb szabálysér-

tési és bűntető tény-

állásokat. 

Törekszik a ren-

delkezésére álló 

információk 

birtokában ob-

jektív döntést 

hozni. 

9. 

 

Együttműködik a 

rendvédelmi, ren-

dészeti és egyéb 

társszervekkel, 

azok delegáltjaival, 

az érintett ügyfe-

lekkel, valamint 

szolgálati munka-

társaival. 

Ismeri a szolgálati 

érintkezés és a szol-

gálati út jellemzőit. 

Elkötelezett a 

szervezeti célok 

iránt. 

  

  

Felelősséget vál-

lal a saját önálló, 

illetve a társakkal 

együttműködés-

ben végzett mun-

kájáért. 

  

  

Ismeri a rendvédelmi 

szervek (rendőrség, 

katasztrófavédelem, 

büntetés-végrehajtás) 

és más rendészeti 

jogkörrel ellátott 

társszervek feladata-

it, hatáskörét. 

Tisztában van a 

rendőri intézkedés és 

a szolgálati fellépés 

alapkövetelményei-

vel. 

10. 

Őr- és járőrszolgá-

latot lát el a helyi 

jelentőségű védett 

természeti területe-

Ismeri az őr- és já-

rőrszolgálat ellátásá-

ra vonatkozó jogi és 

szakmai előírásokat. 

Szolgálatát jog-

szerűen, szak-

szerűen látja el. 

Vonatkozó jog-

szabályok alapján 

írásos vagy szó-

beli utasítás alap-
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ken. Ismeri a szolgálati 

érintkezés szabályait, 

a szolgálat ellátására 

vonatkozó alaki kö-

vetelményeket. 

Szolgálati elöl-

járóival, munka-

társaival udvari-

asan kommuni-

kál.  

ján önállóan vég-

zi tevékenységét. 

Betartja az alaki 

előírásokat. 

Tisztában van a 

munka-, a baleset- és 

a tűzvédelmi előírá-

sokkal. 

Tiszteletben 

tartja és elfogad-

ja a feladatvég-

zésre vonatkozó 

szakmai és szol-

gálati előíráso-

kat. 

Betartja a szolgá-

latellátásra, a 

munka-, a bale-

set- és tűzvéde-

lemre vonatkozó 

és a köztisztvise-

lői etikai szabá-

lyokat. 

Ismeri a köztisztvise-

lői lét és magatartás-

formák szabályait. 

Tisztában van az 

egyenruha viselésre 

vonatkozó szabá-

lyokkal. 

11. 

A bűncselekmény, 

illetve meghatáro-

zott szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt előál-

lítja, illetve a rend-

őrség kiérkezéséig 

visszatartja, a bűn-

cselekmény vagy 

szabálysértés elkö-

vetéséhez használt 

tárgyat, a cselek-

mény bizonyítására 

alkalmas dolgot, 

illetve az elkövető 

birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt ideiglene-

sen elveszi. 

Ismeri a legjellem-

zőbb szabálysértési 

és bűntető tényállá-

sokat. 

Kész a tetten ért 

személlyel 

szemben jogsze-

rűen, szakszerű-

en, arányosan 

fellépni. 

  

Felelős a kény-

szerítő eszközök 

használatára vo-

natkozó szakmai 

előírások betartá-

sáért, a hatósági 

szervekkel 

együttműködve 

önállóan jár el.  

 

Ismeri a szabálysér-

tési, a közigazgatási 

és büntetőeljárás, 

valamint az adatke-

zelésre vonatkozó 

alapvető szabályokat. 

Felismeri a jogos 

védelem és a vég-

szükség helyzetet. 

Kész saját és 

mások védelmé-

ben kényszerítő 

eszköz használa-

tával fellépni. 

A jogos védelmi 

helyzet felismeré-

se esetén dönt a 

szükséges és ará-

nyos mérvű be-

avatkozásról, 

fellépésről. 

 

Ismeri a jogtalan 

támadás elhárítására 

használt eszközök 

biztonságos és haté-

kony használati mód-

ját, az azok alkalma-

zására vonatkozó 

jogszabályi és szak-

mai, taktikai előírá-

sokat. 

Elkötelezett a 

támadás elhárí-

tása során a fo-

kozatosság, 

szükségesség és 

arányosság, va-

lamint időszerű-

ség elveinek 

betartásában, 

szem előtt tartja 
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az élet és testi 

épség védelmét. 

12. 

 

Írásban és szóban 

eredményesen 

kommunikálva, a 

kialakult konflik-

tushelyzetet szak-

szerűen kezelve 

tájékoztatja az ügy-

felet vagy az intéz-

kedés alá vont 

személyt az általa 

kezdeményezett 

intézkedés indoká-

ról, a felhatalmazá-

sáról, az intézkedés 

elleni panaszkeze-

lés módjáról. Érti a 

testbeszédet, alap-

szinten alkalmazza 

a metakommuniká-

ciós eszközöket. 

 

Felismeri egy esetle-

ges konfliktushelyzet 

kialakulásának jeleit. 

Törekszik az 

esetleges kom-

munikációs 

konfliktus felol-

dására. 

Korrigálja a 

kommunikációs 

hibákat, felelős-

séget vállal kije-

lentéseiért. 

 Ismeri az ügyfelek és 

állampolgárok tájé-

koztatására vonatko-

zó jogszabályi köte-

lezettség tartalmát. 

Ismeri az ügyfelek-

kel történő kommu-

nikáció szabályait. 

Udvariasan, de 

határozottan 

kommunikál. 

13. 

Irodatechnikai, 

informatikai, térin-

formatikai, kom-

munikációs és kép-

felvevő eszközöket, 

berendezéseket 

kezel, használ, 

adatrögzítést végez. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a hivatalos 

kommunikáció, va-

lamint a kép és hang-

rögzítés szabályait. 

Precízen és igé-

nyesen végzi 

dokumentációs 

tevékenységét. 

Feladatait az 

adatvédelmi sza-

bályok betartásá-

val önállóan vég-

zi. 

Azonosítja a külön-

böző tevékenységhez 

köthető nyomtatvány 

sablonokat és értel-

mezi azok tartalmát. 
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14. 

Napi tevékenységé-

ről és megtett in-

tézkedéseiről írás-

ban jelentést készít 

és szóban jelent a 

szervezeti előírások 

szerint. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a jelentés, 

jegyzőkönyv, fel-

jegyzés fő tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. 

Szakmai igé-

nyességre, szak-

szerűségre, pon-

tosságra törek-

szik feladatellá-

tása során. 

Önmaga fejlesz-

téséért való el-

kötelezettsége 

okán vesz részt 

szervezeti okta-

táson. 

A tevékenysége 

során használt 

hivatalos iratokat 

önállóan vezeti, 

felelős azok tar-

talmáért. 

Ismeri a hivatalos 

írásbeli és szóbeli 

kommunikációra 

vonatkozó szabályo-

kat, elvárásokat, a 

szakmai nyelv kife-

jezéseit. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
4
 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 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 ön-

kormányzati természeti tulajdon megőrzése és védelme is egyre kiemeltebb társadalmi 

igénnyé vált. Az önkormányzatok tulajdonában álló, természetvédelmi szempontból vé-

dettnek 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 szakembe-

rek képzése és szolgálatba állítása a természeti tulajdon megóvásának egyik fontos esz-

köze.  

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-

tevékenységeinek részletes leírása: 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány.  

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

 

4 
A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr elméleti 

ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

 

Az írásbeli feladatsor a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre 

vonatkozóan tartalmaz feladatokat: 

 

- 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, alap-

elvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés), 

- országos- és helyi jelentőségű védett természeti terület, természeti emlék; ex lege terü-

letek 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 írásbeli vizsga feladatsorai tartalmazhatnak feleletválasztós, feleletkiegészítős, páro-

sítási, csoportosítási és sorba rendezési feladatokat. 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  40% 

A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgázó teljesítményének értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik. 

 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Önkormányzati természetvédelmi őr gyakorlati 

ismeretek 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  
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A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja: 

• komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak doku-

mentálását), 

• a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását. 

 

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, közigaz-

gatási és kényszerítőeszköz használatra vonatkozó ismeretei gyakorlatban történő al-

kalmazását mutatja be az adott vizsgatételben rendelkezésre bocsátott adatok, segédle-

tek alapján.  

A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik. 

 

Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a helyzethez kapcsolódó dokumentumo-

kat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével 

kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol. 

 

A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli ma-

gyarázatokkal is kísérheti. 

 

A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését kö-

vetően szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez igazo-

dóan. 

 

Az esetleírások strukturáltan tartalmazzák: 

• megoldandó helyzetet, 

• a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, el-

követési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény). 

 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyide-

jűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. 

 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, ebből 5 

perc felkészülés, 15 perc a szituációs gyakorlati feladat-végrehajtás és a feladathoz kötődő 

szakmai kikérdezés. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 

- a feladatban foglalt intézkedés eredményes végrehajtása,  

- végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége,  

- a releváns eszközök kiválasztása és használata, 

- a vizsgázó kommunikációja, metakommunikációja, 
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- kommunikációjának határozottsága, 

- udvariassága és asszertivitása,  

- támadás-elhárító és kényszerítő eszközök használata, 

- a természetvédelmi szakmai szempontok figyelembevétele, a természetvédelmi szak-

kifejezések megfelelő használata,  

- a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeret-

szint.  

 

11.3.6 A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az írásbeli vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működő-

képességét rendszergazda segítségével. A szituációs gyakorlati feladat végrehajtásához 

a feladattól függő létszámú, a szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szük-

séges. 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:  

Az írásbeli vizsga végrehajtásához rendelkezni kell megfelelő számú - a vizsga lebo-

nyolításához szükséges technikai feltételeket biztosítani tudó - helyiséggel és informati-

kai eszközzel, és minimum 50 Mbit/s adatátviteli sebességre képes internetkapcsolattal. 

szituációs helyszín.  

 

A gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 bilincs, 

 vegyi eszköz,  

 rendőrbot,  

 számítógép, projektor, vetítővászon vagy interaktív tábla. 

  



14/14 

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 biz-

tosított 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: -  

 


