KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
RENDÉSZETI ŐR SZAKMA
1.

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

1.2

A szakma megnevezése: Rendészeti őr

1.3

A szakma azonosító száma: 4 1032 18

1.4

A szakma szakmairányai: -

1.5

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

1.6

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:4

1.7

Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás

1.8

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -

1.9

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 35, Technikumi
oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 35 óra.
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1

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a
munkaterület leírása

2.

Védelmi eszközök és berendezések használatával őrzi és megvédi a megbízó által meghatározott
védelmi szinten rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt. Létesítmény őrzése és
védelme esetén a személy-, gépjármű és áruforgalom ki- és beléptetését végzi a megbízó által
meghatározott tartalommal és a szakmai előírások szerint.
Tevékenysége ellátása során a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt,
valamint a személyét és a társait ért támadás esetére támadáselhárító eszközök (gumibot, vegyi
eszköz, lőfegyver) használatára is jogosult a vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok
betartásával.
A jogszerű intézkedésnek ellenszegülő, vagy a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén
tetten ért személyt elfoghatja, a hatóság értesítését követően annak kiérkezéséig visszatarthatja, a
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy birtokában lévő,
szabálysértésből vagy bűncselekményből származó, annak elkövetése során használt, támadásra
alkalmas eszközöket elveszi.
Határozott és udvarias fellépéssel végrehajtott intézkedései során mindvégig megtartja a
törvényességet, a jogszabályok és utasítások előírásait betartja és másokkal is betartatja.
Rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor képes aktívan segítséget nyújtani a személyek
életének és testi épségének, valamint vagyonának mentésében, továbbá aktívan együttműködik a
rendőrségi, katasztrófavédelmi hatóságokkal.
Feladatait magas fokú folyamatos és éber figyelemmel végzi.
3.

A szakmához rendelt FEOR szám

Szakma megnevezése
Rendészeti őr

4.
4.1

FEOR-szám
5254
9238
9231

FEOR megnevezése
Vagyonőr, testőr
Parkolóőr
Portás, telepőr, egyszerű őr

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség

4.2 Alkalmassági követelmények
4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat:5.

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra
● Önvédelmi védőruházat
● Tatamival borított önvédelmi terem
● Elsősegély láda
● Ambu sam gyakorló bábu újraélesztés gyakorlásához

5.2

Eszközjegyzék szakmára
● A gyakorlati jellegű tevékenységhez formaruházat (egyenruha / munkaruházat)
● 10 db megkülönböztető mellény
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6.

Kényszerítő, támadáselhárító eszközök (gumibot, vegyi eszköz)
Légpuska
Air soft maroklőfegyver
Lőtermi berendezések (bukócélok, plasztik védőfal)
Védőszemüveg lövészethez
Lőlapok
Kézi detektor
Rádió adó-vevő készlet
Számítógép (asztali/ laptop)
Szkenner
Nyomtató
Fénymásoló
Irodai szoftverek
Nyomtatványok
Iratmegsemmisítő
Hangrögzítő
DVD-jogtár
Internet hozzáférés
Irodaszerek
Hivatali nyomtatványok (másolatok)
Szakmai okmányok
Iktató könyv
Iktató szoftver

Kimeneti követelmények
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

6.1

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), azok
jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján.
Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes
együttműködni a szervezet tagjaival.
Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja
hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására.
A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során
alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával írásban
és szóban kommunikál. Metakommunikációját és testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan
igazítja.
Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartásformákat tanúsító személyekkel szemben.
Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben.
Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését.
A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.
Ágazati alapoktatás szakmai követelményei

6.2

Sorszám
1

Készségek, képességek

Összehasonlítja a
közszolgálat főbb
ágait azok jogi

Ismeretek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Alapszinten ismeri Értékként tekint
Magyarország
Magyarország
államszervezetét, a alkotmányos és
3

Önállóság és felelősség
mértéke

Önállóan megnevezi
a közszolgálati
ágakat, állami

szabályozói és az
államszervezetben
elfoglalt helyük
alapján.

2

Kapott feladatainak
végrehajtása során, a
hierarchikus
szervezetekre
jellemző aláfölérendeltségi
szabályok szerint
működik együtt a
szervezet tagjaival.

3

4

főbb
államhatalmi
ágakat.
Ismeri a főbb állami
feladatokat.
Alapszinten ismeri a
jog
alapfogalmait
(jogi
norma,
jogszabály, jogforrás,
jogszabályi
hierarchia,
jogalkotás) és az
alkotmányos
alapelveket.
Azonosítja az egyes
rendvédelmi
szerveket és főbb
feladataikat.
Ismeri a közszolgálat
főbb
jogi
szabályozóit.
Ismeri a hierarchia
fogalmát,
céljait.
Átlátja a hierarchikus
szervezetek jellemző
felépítését,
a
szolgálati érintkezés
és a szolgálati út
lényegi jellemzőit.
Tisztában van az
állam,
mint
foglalkoztató
szolgálatellátásra
vonatkozó speciális
elvárásaival
(szolgálati
kötelezettségek,
korlátozott jogok).

jogi
berendezkedésére.

feladatokat,
alkotmányos
elveket, a
rendvédelmi
szerveket és főbb
feladataikat.

Elkötelezett a
szervezeti célok
iránt.

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

Kész
az
Alkalmazói szinten
együttműködésre
ismeri
az
munkatársaival,
udvariassági
más
állami
szabályokat.
szervekkel.
Írásban és szóban Azonosítja
a
Törekszik
az
kommunikál,
a kommunikációs
esetleges
kialakult
partner
érzelmi
kommunikációs
konfliktushelyzetet
állapotát és az ahhoz
zavarok
hatásosan kezeli.
társuló
esetleges
feloldására.
konfliktushelyzetet.
Metakommunikációjá Érti a testbeszéd
Figyelemmel kíséri
n belül a testbeszédét jeleit, alapszinten
a kommunikáció
verbális
alkalmazza a
menetét, törekszik
kommunikációjához
metakommunikációs az
eredményes
tudatosan igazítja.
eszközöket.
befejezésre.
4

Felelősséget vállal a
kijelentéseiért.
Korrigálja
a
metakommunikáció
s hibákat
Felelősséget vállal a
non-verbális

Indulatait
kontrollálva,
előnyben részesíti az
asszertív
kommunikációt.
5

Vezényszóra
különböző alaki
mozgásformákat
mutat be egyénileg és
kötelékben.

Megismeri önmagát
és
az
egyes
személyiségtípusokat
Viselkedési
jellemzőik
alapján
beazonosítja
az
egyes
személyiségtípusokat
.
Alapszinten érti az
asszertívitás
fogalmát,
kommunikációs
technikáit.
Ismeri a rendvédelmi
szerveknél
elvárt
alapvető alaki és
tiszteletadási
előírásokat.

6

Tudatosan tervezi és
fejleszti fizikai
állóképességét.
7

8

Előítéletektől
mentesen
kommunikál.
Önuralmát megőrzi
a kommunikációs
folyamatban.

Korrigálja
kommunikációs
hibáit.
Feltétel
nélkül
elfogadja
az
utasítások alapján
történő
mozgásváltoztatást
.

Alkalmazói szinten
ismeri a raj és
kötelék
mozgásformákat.

Törekszik
az
összhang
létrejöttére
és
fennmaradására.

Ismeri
a
fizikai
állóképesség
összetevőit
és
fejlesztésének
módszereit.
Ismeri az egészséges
életmód jellemzőit.

Elkötelezett
és
hajlandó
fizikai
állóképességét
fejleszteni.

Elkötelezett
az
egészséges
életmód kialakítása
és
fenntartása
mellett.
Tudatosan
A
megismert Alapszinten ismeri az
alkalmazza
önvédelmi fogásokkal alapvető önvédelmi
önvédelmi
megvédi saját testi technikákat (esések,
helyzetekben
a
épségét.
gurulások, dobások).
tanultakat.

5

kommunikációjáért
Érzelmi állapotának
változásait
felügyeli.
Kiáll a céljai és
véleménye mellett.

Önállóan képes az
alaki előírásoknak
megfelelő
megjelenésre és
tiszteletadásra.
Társaival
együttműködve,
utasítás alapján
képes az
előírásszerű
mozgásra.
Betartja az
állóképessége
fejlesztésére kapott
utasításokat.
Betartja az
egészséges
életmódra nevelő
szabályokat
Utasítás alapján,
vagy segítséggel
végrehajtja a kért
önvédelmi
gyakorlatot.

Szakirányú oktatás szakmai követelményei

6.3

Sorszá
m

1

2

3

Készségek, képességek

Ismeretek

Ismeri a
magánbiztonsági
szolgáltatások rövid
történetét, a jellemző
rendvédelmi és
rendészeti
tevékenységeket
(személy- és
vagyonvédelem)
főbb jogi
szabályozóit, az
A megbízó által
egyes tevékenységek
meghatározott
gyakorlásának főbb
tartalmú őrutasítás
feltételeit.
alapján az őrzött
Alkalmazói szinten
létesítménybe
ismeri a személy betörténő be- és
és kiléptetés
kiléptetést a
szabályait, az
személyek
tevékenység
azonosításával,
végzéséhez
csomagjuk és/vagy
alkalmazott IKT
gépjárművek
eszközök
átvizsgálásával
használatát.
végzi.
Alkalmazói szinten
ismeri a gépjármű
átvizsgálás
szabályait be-és
kilépés esetére.
Alkalmazói szinten
ismeri a csomag-,
szállítmány-, és
áruellenőrzés és
átvizsgálás
szabályait.
Ismeri a főbb
Az összeköttetésre
objektumvédelmi
szolgáló és a
rendszereket és
telepített
megoldásokat, a
biztonságtechnikai
védelmi szinteket, a
eszközök, rendszerek
rádióforgalmazás
kezelésével
eszközeit és
objektumot őriz.
szabályait.
Belső és közterületi
Ismeri a
járőrszolgálatot lát
járőrszolgálat
el, valamint
ellátására vonatkozó
helyszínellenőrzést
jogi és szakmai
végez a riasztásra
szabályokat. Ismeri a
kivonuló
helyszínbiztosítás
szolgálat tagjaként.
szakmai elvárásait.
6

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Feladatát éberen és
kritikus szemlélettel
végzi.

Írásbeli
utasítások
alapján önállóan
jár el.

A lehetséges
riasztási
eseményeket éber és
kritikus módon
figyeli. Az eszközök
adatait folyamatosan
frissíti.

Írás- és szóbeli
utasítások
alapján önállóan
látja el feladatát.

Szolgálatát alaposan
és határozottan látja
el, társaitól is precíz
munkavégzést vár
el.

Írás- és szóbeli
utasítások
alapján önállóan
látja el feladatát.

A megbízó és a
foglalkoztató által
előírt rendben átadjaés átveszi
szolgálatot.

4

Pénz- és
értékszállítást végez,
szállítmányt kísér.
5

Elsősegélyt nyújt és
újraélesztést végez
szükség esetén.
6

7

A megbízó utasításai
szerint az őrzött
létesítmény
helyiségeinek
kulcsait a

Ismeri a szolgálat
ellátásnak szabályait
(szolgálat átadása és
átvétele, információk
rögzítése a szolgálati
dokumentumokban,
szolgálati érintkezés
szabályai, szolgálat
ellátására vonatkozó
alaki szabályok.)

Tisztában van a
megbízó és a
foglalkoztató
fogalmával, a
megbízás és a
munkaszerződés,
hivatásos szolgálati
viszony főbb
jellemzőivel, a
munkavégzésre
vonatkozó munka-,
baleset- és
környezetvédelmi
szabályokkal. Ismeri
a tűzvédelmi és
tűzmegelőzési
szabályokat, a
tűzoltó készülék
használatát.
Ismeri és alkalmazza
a pénz- és
értékszállításra
vonatkozó biztonsági
követelményeket.

Ismeri az
elsősegélynyújtás
eszközeit és
használatuk módját.
Ismeri az
újraélesztési
technikákat és
módszertant.
Ismeri a
kulcsnyilvántartás
szerepét, a kiadás- és
visszavételezés
jellemzőit és
7

A szolgálat átadása
és átvétele
fegyelmezetten,
precízen és
szabályosan
dokumentáltan
történik. Szolgálati
elöljáróival és
társaival tisztelettel
kommunikál.
Szolgálatát
kulturáltan, az alaki
előírásoknak
megfelelően látja el.
Tiszteletben tartja és
elfogadja a
feladatellátásra
vonatkozó
elvárásokat,
szabályokat. A
hierarchikus
szervezeti kultúrára
értékként tekint.

Őrutasítás
alapján önállóan
végzett
tevékenység.

Precizitás, kritikus
szemlélet, éberség a
munkavégzés során.
Nagyfokú
együttműködés a
végrehajtásban
résztvevők között.
Kész az élet
mentésére és testi
épség védelmére.

Felelősséget
vállal a saját
önálló, illetve a
társakkal
együttműködésb
en végzett
munkájáért.
Önállóan képes
az
elsősegélynyújtá
sra vagy
újraélesztésre.

Részrehajlás-mentes
és precíz
feladatvégzés az
utasítások szerint.

Utasítások,
előírások
alapján önállóan
végzi a
feladatot.

Betartja a
szolgálatellátásr
a, munka- és
balesetvédelemr
e,
eszközhasználatr
a vonatkozó
szabályokat.

jogosultsága
ellenőrzését
követően kiadja és
visszavételezi a
jogosulttól.
A hatóság egyidejű
értesítése mellett a
bűncselekmény vagy
szabálysértés
elkövetésén tetten ért
személyt elfogja, a
hatóság kiérkezéséig
visszatartja és a
bűncselekmény vagy
szabálysértés
elkövetéséhez
használt, az elkövető
birtokában lévő
támadásra alkalmas
eszközt elveszi.

8

dokumentálását, a
kulcs felvételijogosultság
vizsgálatára
vonatkozó szakmai
szabályokat.
Ismeri a
közigazgatási
hatósági és
szabálysértési
eljárások alapvető
szabályait (hatásköri
és illetékességi
szabályok, ügyfél és
hatóság fogalma,
főbb eljárási
cselekmények és
határozat,
jogorvoslat).
Ismeri a
legjellemzőbb
szabálysértési és
büntető tényállásokat
(köznyugalom elleni,
vagyon elleni,
vagyon elleni
erőszakos
cselekmények, életés testi épség elleni
cselekmények,
emberi szabadság és
méltóság elleni,
valamint hivatalos és
közfeladatot ellátó
személyek elleni
cselekmények).
Tisztában van a
közveszély
fogalmával és a
közveszély
helyszínének
fogalmával.
Ismeri a tulajdon, a
birtok, a
birtokvédelem és a
jogos önhatalom
fogalmát.
Felismeri a jogos
védelmi és a
végszükség
helyzetet.

8

Elkötelezett a
biztonság
fenntartása és
megőrzése iránt.

Beavatkozási
helyzetben
önállóan jár el a
hatósági
szervekkel
együttműködésb
en.

Kész a tetten ért
Felelősséget
személy ellen
vállal a
szabályosan fellépni. meghozott
döntéseiért.
Kész saját vagy
mások védelmében
kényszerítő testi erő
vagy kényszerítő
eszköz használatával
fellépni.

A jogos védelmi
helyzet
felismerése
esetén dönt a
szükséges és
arányos mérvű
beavatkozásról,

fellépésről.

9

10

11

12

Tevékenysége
végzése során a
rendvédelmi
szervekkel, a
biztosításban
résztvevő biztonsági
szolgálatokkal,
szervezőkkel
együttműködik.
Rendezvények
(kulturális, sport,
egyéb tömeg
rendezvények)
biztosítását végzi,
eltávolítja a
rendezvényt
akadályozó, zavaró
személyeket.
Kereskedelmilogisztikai
létesítményeket őriz
a megbízó és a
foglalkoztató
utasítása szerint.
Tájékoztatja az
ügyfeleket az általa
végzendő intézkedés
indokáról, a
felhatalmazásáról, az
intézkedés elleni
panaszkezelési
eljárásról.

Ismeri a jogtalan
támadás elhárítására
használt eszközök
használati módját
(gumibot, vegyi
eszköz, lőfegyver), a
kényszerítő testi erő
alkalmazásának
módját, és az azok
alkalmazására
vonatkozó
jogszabályi és
szakmai, taktikai
előírásokat.
Ismeri a rendvédelmi
szervek (rendőrség,
katasztrófavédelem,
büntetésvégrehajtás), más
rendészeti jogkörrel
ellátott társszervek
feladatait, hatáskörét.
Tisztában van a
rendőri intézkedés
alapkövetelményeive
l.
Ismeri a rendezvény
szervezésének,
engedélyezésének
főbb szabályait, a
szervezők és
résztvevők főbb
jogait és
kötelességeit.

Elkötelezett a
támadás elhárítása
során a
fokozatosság,
eredményesség,
szükségesség és
arányosság elveinek
betartásában. Az
élet- és testi épség
védelmét szem előtt
tartja az intézkedés
során.

Ismeri a mechanikus
és elektronikus
védelmi eszközöket.

A megbízó utasításai Feladatát
által behatároltan
önállóan végzi.
éberen, folyamatos
körültekintéssel látja
el munkáját.

Ismeri az ügyfelek
tájékoztatására
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettség
tartalmát. Ismeri az
ügyfelekkel történő
kommunikációs
szabályokat
(köszönési és
udvariassági
szabályok, hivatalos

Megegyezésre
törekedve
határozottan
kommunikál.
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Tiszteletben tartja a
törvényes eljárás
rendjét.

Önállóan, de a
tevékenységével
kapcsolatban
feladatot vállaló
más
szervezetekkel
együttműködésben látja el
feladatait.

Pártatlan és
szabályos
munkavégzés a rend
fenntartásának
érdekében.

Betartja és
betartatja a
biztonsági
rendszabályokat.

Feladatát
önállóan végzi.

nyelvezet).
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7

A feladatkörében
megtett
intézkedésekről
elöljárójának vagy
felettesének írásbeli
jelentést készít a
szervezeti előírások
szerint.

Alkalmazói szinten
ismeri a jelentés fő
tartalmi
követelményeire
vonatkozó szakmai
elvárásokat.
Ismeri a hierarchikus
szervezet hivatalos
írásbeli és szóbeli
kommunikációjára
vonatkozó
szabályokat,
elvárásokat, a
szakmai nyelv
kifejezéseit, írásbeli
dokumentum
alapvető formai
elvárásait.

Szakmai
igényességre,
szakszerűségre,
pontosságra
törekszik
feladatellátása során.
Szem előtt tartja az
adatvédelmi
előírásokat.

A
munkakörének
megfelelő
dokumentációt
önállóan vezeti.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

7.1

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.

7.2 Írásbeli vizsga
7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálati elméleti alapismeretek
7.2.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása
Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell kérdéseket
összeállítani a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével:
Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a
főbb állami feladatokkal kapcsolatos ismeretek
Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos
ismeretek
Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek
Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint
azok korlátozása a közszolgálatban.

7.2.3
7.2.4
7.2.5

30 %
30%
30%
10%

Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós,
párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
20 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor
megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.
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7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként
elkülönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelhető. Az értékelést a 7.2.2. pontban
megadott súlyozás szerint elvégezni.
7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.
7.3 Gyakorlati vizsga
7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati alapismeretek
7.3.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása
A. Szituációs helyzetgyakorlat:
A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált,
személyiségtípusokhoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó
esetleírást állít össze (pl. különböző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő
személyiségtípusú, magatartású ügyfelekkel, vagy munkahelyi kollégákkal), amelyből a
vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituációt önállóan vagy segítő személlyel
megvalósítja.
A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben
egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.
A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amelyek strukturáltan
tartalmazzák:
 a megoldandó problémákat;
 a problémák megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak,
egyéb, a feladat megoldását befolyásoló körülmény).
 A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.
B. Alaki gyakorlat:
A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre.
Az alaki mozgások végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez
rendszeresített formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot (megjelenés,
ruházat, bakancs) és a szakmai kommunikációt értékelendő, így különösen
- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása,
- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc),
- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység),
- vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés).
Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben
végrehajtott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló helyben és
menet közben) összhangjára is.
C. Fizikai felmérés:
Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db
fekvőtámasz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése.
D. Önvédelmi páros gyakorlat
A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, -dobási és
gurulási technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet
véletlenszerűen kiválaszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja.
A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben
egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.
A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amely strukturáltan tartalmazza:
• a bemutatandó önvédelmi szituációt és technikát;
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• a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket, mint a
végrehajtás szabályszerűsége, dinamikája, hatékonysága és a vizsgázó kommunikációja.
7.3.3
7.3.4
7.3.5

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
80 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A vizsgatevékenység
értékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi súlyozási szempontok
figyelembevételével:
Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és
adekvát kommunikációs megoldások
Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni
B. feladat-végrehajtáson túl a kötelékben végrehajtott mozgások
összhangjára is.)
Fizikai felmérés feladatelemei közül minimum három
C. eredményes teljesítése (Az értékelés csak a feladat teljesítésére
vagy nem teljesítésére vonatkozhat.)
Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a
D. végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára
és a vizsgázó kommunikációjára.)

25%

A.

25%

25%

25%

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51 %-át elérte.
7.4

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma
Ágazati
alapoktatás
megnevezése
Rendészet és
közszolgálat
alapoktatás

7.5

8.
8.1

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Alapvizsgával betölthető
munkakör(ök), tevékenységek

-

-

-

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:–

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Rendészeti őr

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 8.3 Központi interaktív vizsga
8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Magánbiztonsági és vagyonvédelmi ismeretek
8.3.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása
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Az írásbeli vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi
tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz a feltüntetett értékelési súlyarány
figyelembevételével:
A rendőrség szervezeti tagozódása, főbb rendvédelmi feladatai
A katasztrófavédelem szervezete és feladatai, katasztrófavédelmi
intézkedések, tűzvédelem alapjai, tűzmegelőzés szabályai
A rendőri szolgálati ismeretek és a rendőri intézkedéssel kapcsolatos
ismeretek
Polgári jog fogalmai, tulajdon és birtokvédelem, jogos önhatalom
Büntető és szabálysértési jogi ismeretek

20%
10%
30%
10%
30%

A feladatsorok minden tudáselemből legalább 3 kérdést tartalmaznak, a kérdések darabszáma
feladatsoronként összesen nem haladhatja meg a 30 kérdést, de eléri a 15-öt.
A feladatlapok kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, párosítási,
csoportosítási, sorba rendezési kérdéstípust tartalmaz.
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
90 perc
8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:
20 %
8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor
megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.
Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként
elkülönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelhető. Az értékelést a 8.3.2. pontban
megadott súlyozás szerint elvégezni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40 %-át elérte.
8.4 Projektfeladat
8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Komplex rendészeti intézkedés
8.4.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása:
A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs
környezetben (szituációs szakkabinet vagy szituációs utca) történik.
A vizsga fejlesztője/szervezője több,
a tanulási eredményekben leírt tevékenységek
valamelyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet
véletlenszerűen kiválaszt és a projektfeladat során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban
meghatározott, az eset megoldásához szükséges intézkedés végrehajtását.A vizsgázó ezt
követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget
számítógépen az adekvát őrdokumentumban, illetve szóban/telefonon jelent a
szolgálatvezetőnek. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladatvégrehajtás történik.
8.4.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc szituációs
feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés majd 40 perc
dokumentálás).

8.4.4
8.4.5

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékeléshez részletes értékelő lapot
szükséges biztosítani.




A szituációs feladat végrehajtása
37,5%
Dokumentáció minősége
25%
Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint
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37,5%

A szituációban mérni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott szabálysértési és
büntetőjogi, kommunikációs, támadás-elhárításra és helyes eszközhasználatra vonatkozó
ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásának készségét és felkészültségét, továbbá a
szolgálatteljesítés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli jelentéstétel minőségét. Ezeken belül
értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és
módszer kompetenciái. Minden szituációs feladat része kell, hogy legyen a megtett
intézkedésről dokumentum készítése vagy jelentés vagy szolgálati naplóba történő bejegyzés
révén.
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.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40 %-át elérte.
8.5

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Az interaktív vizsga során biztosítani kell
működőképességét rendszergazda segítségével.

a

számítógépes

környezet

folyamatos

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat
élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációs feladathoz minimálisan
biztosítandó jelzők száma kettő fő.
A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer
folyamatos működését biztosító személy szükséges.
8.6

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel.
Szituációs helyszín (szituációs szakkabinet vagy szituációs utca).
A szituációkhoz szükséges 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.

8.7

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -

8.8

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell
beszámítani: 15%

8.9

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható.
A szituációs vizsgarészhez a vizsgáztató által biztosított eszközökön kívül más segédeszköz nem
használható.
A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem
használható.
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9.

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek ---

15

