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I.
Általános irányelvek
1. 1 A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program
–
–

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.)OM. rendelet
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző
központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002.(II.26.) OM
rendelet,
– a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról
szóló 32/2005. (VI.30) BM-OM együttes rendelet
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V.21) SZMM.
rendelet,
– az 52 861 06 Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 15/2008. (VII.28)
IRM miniszteri rendelet valamint ennek pontosítását tartalmazó
IRM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó
helyi rendelkezéseit, a nevelőtestület állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak,
továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai
programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó
megállapodást a közreműködő szervezettel. A dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója
hagyja jóvá.

1.2 A szakképesítések OKJ-ban szereplő adatai
1.2.1 A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06
1.2.2 A szakképesítés megnevezése: Rendőr
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1.2.3 Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítés
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2

52 861 06 0100 52 01
Kormányőr
52 861 02 0100 52 02
Objektumőr és kísérő

Elágazás
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

52 861 06 0010 52 01
Határrendészeti-rendőr
52 861 06 0010 52 02
Közrendvédelmi-rendőr

3.3 Ráépülés
Azonosítószám:
Megnevezés:

52 861 06 0001 52 01
Kutyavezető – rendőr

1.2.4 Hozzárendelt FEOR szám: 5361
1.2.5 Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

2
-

2500
400

Rendőr
Kutyavezető – rendőr

1.2.6 Az egyes rész-szakképesítések és elágazások Szakmai és vizsgakövetelményekben szereplő adatai:
RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kormányőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek.
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 5

Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 40 %
4. Gyakorlat aránya: 60 %
5. Szakmai alapképzés időtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
7. Megszerezhető kreditek száma: 67

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Objektumőr és kísérő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek.
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám: 1200
3. Elmélet aránya: 40 %
4. Gyakorlat aránya: 60 %
5. Szakmai alapképzés időtartama: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
7. Megszerezhető kreditek száma: 80
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közrendvédelmi-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: az Általános irányelvek 1.4 pontja szerint
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek.
2. Elmélet aránya: 50 %
3. Gyakorlat aránya: 50 %
4. Szakmai alapképzés (van iskolai rendszerben) időtartama: 0725-06 számú
követelmény modulhoz tartozó tananyagegységek szereplésének ideje
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Modulzáró vizsga: lehetséges a nevelő- és a szakmai tanácsadó testület egyöntetű döntése
alapján.
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
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8. Megszerezhető kreditek száma: 120
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Határrendészeti-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: az Általános irányelvek 1.4 pontja szerint
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga.
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek.
2. Elmélet aránya: 50 %
3. Gyakorlat aránya: 50 %
4. Szakmai alapképzés (van iskolai rendszerben) időtartama: 0725-06 számú
követelmény modulhoz tartozó tananyagegységek szereplésének ideje
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Modulzáró vizsga: lehetséges a nevelő- és a szakmai tanácsadó testület egyöntetű döntése
alapján.
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
8. Megszerezhető kreditek száma: 120
1.3 A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. és a 122. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és szakirányú végzettséggel rendelkező szakember
láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az
alábbiak szükségesek:
– tanterem
– könyvtár
– demonstrációs terem
– szituációs kabinet
– számítógép-terem
– lőkiképzési kabinet
– számítógépes tanterem
– közlekedési szakkabinet
– szituációs utca
–bűnügyi szakkabinet
– nyelvi labor
– gyakorlótér
– tanpálya.
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A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a területi rendőri szerveken kívül részben a szakképző
intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek:
– tanterem
– demonstrációs terem
– szituációs kabinet
– szolgálati hely, ügyeleti szoba
– számítástechnikai terem
– lőkiképzési kabinet
– pisztoly lőtér
– tornaterem, kondicionálóterem
–bűnügyi szakkabinet
– taktikai ház(rész)
– gyakorlótér
– közlekedési szakkabinet
– tanpálya, tanudvar
– szituációs utca.
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, szervezetekkel együttműködve-, –
megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a közreműködő
szervezetnél az illetékes területi szerv képviselője – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi. Az illetékes területi szerv ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a közreműködő
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. A
rendészeti szakközépiskola ellenőrzi a területi szakmai gyakorlat ideje alatti képzés-nevelés
szakszerűségét, foglalkozási napló szerinti megvalósítását is.
1.4 A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Szövegértés-értelmezés, logikus gondolkodás,
rendszerszemlélet
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.

1.5 A szakképesítés, elágazások munkaterülete
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A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5361

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Rendőr

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Általános szolgálati feladatokat lát el.
Eszközöket kezel, használ.
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez.
Különféle szolgálatot teljesít.
Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak.
Őrzési, objektum-, létesítményvédelmi,- és általános személyvédelmi feladatokat lát el.
Járőrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít, és határforgalmat ellenőriz.
Személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést foganatosít,
kényszerítő eszközöket alkalmaz.
Rendőri csapaterős feladatokat lát el.
Idegenrendészeti-, és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt.
Közlekedésrendészeti-, bűnügyi, és igazgatásrendészeti valamint határrendészeti feladatokat lát el.
Idegen nyelven kommunikál, intézkedik.
Személy és objektumvédelmi feladatot lát el.
Egyéb szolgálati feladatokat teljesít.
A kutyavezető rendőr fentieken túli munkaterülete:
A kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatokat lát el.
Őrző-, védőmunkát teljesít szolgálati kutyával.
Járőr szolgálatot teljesít szolgálati kutyával.
Intézkedik bűncselekmény elkövetése esetén, továbbá speciális feladatokat lát el szolgálati kutyával.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
m e g ne v e z é s e
52 861 01 0000 00 00
Büntetés végrehajtási felügyelő I.

1.6 A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges
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kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
ezekhez szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes-, társas- és módszerkompetenciák).
1.7 A szakképesítés, az elágazások követelménymoduljai
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0725-06 RENDÉSZETI ALAPFELADATOK
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi,
környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat.
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken.
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai
felméréseket és egészségügyi szűréseket.
Egyéni felszerelését, fegyverzetét egyen vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja, kezeli.
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti.
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet.
Vezeti a szolgálati okmányokat.
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra.
Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszerelést és a lőfegyvert.
Eligazításon vesz részt.
Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép.
Bevonul szolgálatból.
Jelentést tesz elöljárójának.
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét.
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat.
Ellátja a küldemények átvételével kapcsolatos feladatokat.
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
B
B
C
C
D

Munka,- baleset,- tűz-, és környezetvédelmi, valamint egészségügyi rendszabályok.
Alaki, öltözködési szabályok.
A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető ismeretek.
Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok.
A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek
Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
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D
D
D
C
B
C
D
C
B
C
D
B
D

ellátásának rendje.
Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya.
A közigazgatás alapfogalmai, rendszere.
Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek.
Objektum,- személy,- vagyonvédelmi és őrzési szabályok.
Járőr,- ügyeleti,- készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti ismeretek.
Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások.
Minősített időszaki feladatok általános előírásai.
A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek.
Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek.
Rendvédelem-történet, a rendvédelem/rendészet helye, szerepe.
Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelemi alapismeretek.
Terepen történő tájékozódás.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
3
4
5
3
3
4
3
3
4
4
3
4

Információforrások kezelése, egyéni tanulási technikák.
Helyszínrajzok olvasása, értelmezése.
Híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata.
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Rendszeretet.
Önismeret készsége
Személyre szabott tanulási készség.

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség,
Elhivatottság, elkötelezettség,
Érzelmi stabilitás-kiegyensúlyozottság,
Fejlődőképesség, önfejlesztés, önképzés,
Kitartás, megbízhatóság,
Felelősségvállalás,
Minőségre törekvés,
Monotónia-tűrés,
Önállóság,
Önfegyelem,
Stressztűrő képesség,
Szabálytudat.
Társas kompetenciák:
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Alkalmazkodó képesség,
Együttműködés,
Empatikus készség,
Határozottság,
Irányíthatóság,
Kommunikációs készség,
Konfliktusmegoldó készség,
Közérthetőség.
Módszer kompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés),
Figyelemmegosztás,
Helyzetfelismerő készség,
Ismeretek helyén való alkalmazása,
Körültekintés-elővigyázatosság,
Problémamegoldó készség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0731-06 ÁLTALÁNOS ŐR,- ÉS JÁRŐRSZOLGÁLATI FELADATOK
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat.
Utasításokat ad az alárendeltek részére.
Együttműködik – a munkakörének megfelelő mértékben, mélységben – az állami és társadalmi
szervezetekkel, a társszervek munkatársaival. Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy
utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság
és eredményesség követelményeit.
Fegyverzettechnikai,- számítástechnikai (hardver, szoftver) híradástechnikai eszközöket kezel,
használ, személygépkocsit vezet.
Biztonsági, rendészettechnikai, és más speciális eszközöket kezel, használ.
Kommunikál szervezeten belül és kívül. Kapcsolatot tart a lakossággal, civil szervek képviselőivel.
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít.
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd.
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata kézi defibrillátor alkalmazásával)
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén,
további vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában.
Egyéb szolgálati formákban (készenléti,- készültségi,- felügyeleti,- ügyeleti és vonatkísérő)
tevékenykedik.
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, megakadályozza,
elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást.
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén.
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz.
12

Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, a csomagot, a járművet.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket. Priorál,
azonosít, személy-és tárgykörözésben közreműködik, köröztetést kezdeményez.
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre.
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot vagy más
eszközt alkalmaz.
Közúti ellenőrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít.
Rendőri csapaterős részfeladatokat lát el, útzárat létesít, működtet.
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában.
Intézkedik szabálysértőkkel szemben, részfeladatot old meg szabálysértési eljárás lefolytatásában.
Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít.
Helyszint biztosít, helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít.
Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati
cselekményeket teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt.
Biztosító szolgálatot lát el.
Bevetés jellegű részfeladatokat old meg.
Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben.
Környezet,- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el.
Díszeleg, díszőri feladatokat teljesít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai.
D Jogi alapismeretek (különös tekintettel a nemzetköz és humanitárius jogra).
D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások.
C A büntető jogszabályok általános részi, - valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései.
D A büntetőeljárási jog alapjai.
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései.
D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai.
B Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás.
C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok.
D Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés.
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között.
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető ismeretek.
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei.
D Közlekedési alapismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenőrzésének
technikai eszközei.
C Rendőri csapaterős szolgálati ismeretek.
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása.
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C
C
D
D
D
D
C
D

A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti (seb-ballisztikai) ismeretek.
Szolgálati kötelmek, jogok és a szolgálati érintkezés.
Őr,- járőr-, útlevélkezelői részfeladatokra vonatkozó ismeretek.
Egy idegen nyelv ismerete.
A roma kultúra alapjai.
Szociológiai, pszichológiai, kommunikációs és etikai ismeretek.
Az eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedésre vonatkozó ismeretek.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép használat.
4 Rendszeretet.
4 Egyéni maroklőfegyver szét,- és összeszerelése, tűzkésszé tétele.
3 Monotónia tűrés.
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség,
Felelősségvállalás,
Minőségre törekvés,
Teljesítményorientáció,
Önbizalom,
Önfejlesztés-tanulási készség,
Önállóság,
Szabálytudat,
Önkontroll.
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség,
Empátia,
Határozottság,
Kommunikációs készség,
Együttműködés.
Módszer kompetenciák:
Problémamegoldó készség,
Körültekintés-elővigyázatosság.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0738-06 KÖZRENDVÉDELMI RENDŐRI FELADATOK
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését.
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről,
megakadályozásáról.
Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek élete, testi épsége
biztonságáról.
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat.
Programhely-biztosítási,- és lakásbiztosítási feladatokat lát el.
Ellátja a büntetőeljárásban résztvevő személyek védelmét.
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény,
rendezvény helyszínén.
Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez.
Területet,- útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít, működtet, személyeket üldöz.
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja, vagy az akadályt, mást módon elhárítja.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán,-, jogi személyektől és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetektől.
Körzeti megbízotti szolgálatot lát el.
Végzi a nyilvántartott személyek ellenőrzését.
Elvégzi a családon belőli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat.
Tömegoszlatási feladatokat lát el.
Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén.
Útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti
jelzések és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést hajt vége, megtiltja a közlekedésben
való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági
engedélyét, jelzését.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a
hatáskörébe tartozó feladatokat.
Bűnmegelőzési tevékenységet végez.
Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri feladatokat. Adatot,
nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz.
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszercselekmények
alkalmazásában.
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szabálysértési
eljárások lefolytatásában.
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó,- sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és
sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása esetén
Idegen nyelven kommunikál.

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései.
D A büntetőeljárási jog.
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések.
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai.
C A kriminalisztika, kriminológia alapjai.
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai.
D A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, az eredmények rögzítése.
C A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, engedélyezésre
vonatkozó ismeretek.
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései.
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített
feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása.
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi
követelményei.
C Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C A hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D A közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenőrzés technikai eszközei. A baleseti
helyszínelésre vonatkozó előírások.
D A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása.
C Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete.
C A fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok.
B A személyvédelem speciális ismeretei.
B Az objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelési előírásai.
A Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai.
B Az útvonal ellenőrzése, útvonal-, programhely-, lakásbiztosítási feladatokra vonatkozó
ismeretek.
C Szolgálatellátási sajátosságok rendkívüli viszonyok között.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
2
2
4
4

Elemi szintű számítógép használat.
ECDL 3.m. Szövegszerkesztés.
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
Lényeglátás (ráérzés) készsége.
Konfliktusmegoldó készség.

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség,
Felelősségvállalás,
Minőségre törekvés,
Teljesítményorientáció,
Önbizalom,
Önfejlesztés-tanulási készség,
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Önállóság,
Szabálytudat,
Önkontroll, érzelmi stabilitás
Differenciálás,
Ésszerű kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség,
Empátia,
Határozottság,
Kommunikációs készség,
Együttműködés.
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés,
Problémamegoldó készség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0732-06 HATÁRRENDÉSZETI RENDŐRI FELADATOK
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket.
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés, határrend-sértés esetén, határjel,idegenrendészeti ellenőrzést végez.
Határrendészeti feladatai ellátása során őrzi az EU., és hazánk un. külső határát, ellenőrzi a
határforgalmat, végrehajtja a határbiztonsági deficit kompenzálását szolgáló mélységi ellenőrzéseket,
végzi az államhatár és a határátkelőhely rendjének fenntartásával kapcsolatos teendőit.
Megakadályozza az illegális határátlépést, segíti a legális határátlépést.
Biztosítási jellegű feladatokat hajt végre, figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást
végez. Útvonal ellenőrzési,- biztosítási és közlekedésbiztonsági ellenőrzést teljesít.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket üldöz.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektől és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetektől.
Részt vesz rendészeti jellegű bevetési, mélységi ellenőrzési feladatok teljesítésében.
Határátkelőhelyen személyeket, járműveket léptet át, elvégzi az ehhez kapcsolódó elő- és utószűrést, úti
okmányokat ellenőriz, kezel, szükség esetén bevonja azokat.
Visszairányítja a beutazási és tartózkodási feltételeknek nem megfelelő személyeket, végrehajtja a
külföldiek kitoloncolásával kapcsolatos feladatokat.
Végrehajtja a soron kívüli határátlépésre jogosult személyek átléptetését.
Részt vesz a részleges vagy teljes határzár elrendeléséből adódó teendők ellátásában.
Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz.
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek
ellenőrzésében, továbbá szabálysértési eljárások lefolytatásában.
Eljár talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és sérült állat találása
esetén.
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Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek
szállításában.
Részt vesz menekültügyi, konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében.
Idegen nyelven kommunikál.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései.
D A büntetőeljárási jog.
B Határrendészeti,- határforgalom-ellenőrzési valamint okmányismeretek.
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések.
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai.
C A kriminalisztika, kriminológia alapjai.
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai.
C Szabálysértési jogszabályok általános és feladataihoz kapcsolódó különös rendelkezései.
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített feljelentések
alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása.
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai
és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
C A határrendészeti-rendőri bevetés jellegű feladatok végrehajtása
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása.
D Schengeni és más nyilvántartásokba történő ellenőrzés végrehajtása.
C Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete.
C A fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok.
B Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
C Szolgálatellátási sajátosságok rendkívüli viszonyok között.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3 m. Szövegszerkesztés.
2 ECDL 5 m. Adatbázis-kezelés.
4 Lényeglátás (ráérzés) készsége.
4 Konfliktusmegoldó készség.
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség,
Felelősségvállalás,
Minőségre törekvés,
Teljesítményorientáció,
Önbizalom,
Önfejlesztés-tanulási készség,
Önállóság,
Szabálytudat,
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Önkontroll, érzelmi stabilitás
Differenciálás,
Ésszerű-kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség,
Empátia,
Határozottság,
Kommunikációs készség (adekvát),
Együttműködés,
Konfliktusmegoldó készség.
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés,
Problémamegoldó készség.

Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0725-06
Rendészeti alapfeladatok
0731-06
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok
0732-06
Határrendészeti rendőri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi rendőr megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0725-06
0731-06
0738-06

megnevezése
Rendészeti alapfeladatok
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok
Közrendvédelmi rendőri feladatok

1.8 A képzés szerkezete
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1. szakképzési évfolyam

A szakképzési évfolyam oktatási heteinek száma: 30 oktatási hét + 12 hét területi szakmai gyakorlat.
Az első tanévben a 30 tanintézeti oktatási hetet követően május 1-je és augusztus 31-e között a tanulók 12
hét területi szakmai gyakorlaton vesznek részt oly módon, hogy a nyári időszakban a Közoktatási
Törvényben meghatározott szabadság ideje, továbbá a tanév menetében pedig az előírt tanítási szünetek
biztosítva legyenek a tanulók számára.
Az első szakképzési évfolyamon teljesítendő szakmai követelménymodulok:
− 0725-06 Rendészeti alapfeladatok (előírt minimum 290 tanóra)
− 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok (előírt minimum 986 tanóra)
A központi program szerint az előbbi két modulra 1296 tanóra, átlagban 27-28 tanórás oktatási hetekkel
és 40 órás területi gyakorlati hetekkel teljesíthető. A képzés megszervezése során törekedni kell arra,
hogy a heti tanórák száma az oktatási heteken ne haladja meg a 34 tanórát.
A tanintézeti szabad órakeret terhére további új tananyagegységek, tananyagelemek a helyi igényeknek
megfelelően alkothatók, illetve a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkerete
tovább növelhető.
2. szakképzési évfolyam

A szakképzési évfolyam oktatási heteinek száma: 20 oktatási hét és 12 hét területi szakmai gyakorlat.
A második szakképzési évfolyamon teljesítendő szakmai követelménymodul:
52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű elágazás esetében
− 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok, vagy
52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi rendőr megnevezésű elágazás esetében
− 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok.
A központi program szerint teljesítendő 840 tanóra 20 oktatási héttel és 12 területi gyakorlati héttel
feszített időrend elkerülésével teljesíthető. A képzés megszervezése során törekedni kell arra, hogy a heti
tanórák száma az oktatási heteken ne haladja meg a 34 tanórát.
A tanintézeti szabad órakeretben további új tananyagegységek, tananyagelemek a helyi igényeknek
megfelelően alkothatók, illetve a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkerete
tovább növelhető.
A területi szakmai gyakorlat itt is heti 40 tanórával tervezendő.
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Az 52 861 06 azonosító számú, RENDŐR megnevezésű szakképesítés
KÖZÖS szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó
óraszámok:

A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

370/1.0/0725-06

2

370/2.0/0725-06

3

370/3.0/0725-06

Jogi és igazgatási alapismeretek
Társadalmi és kommunikációs
alapismeretek
Rendészeti szolgálati
alapismeretek
Rendészettechnikai,
eszközkezelési és alkalmazási
alapismeretek
Önvédelmi és kényszerítőeszköz
alkalmazási alapismeretek
Jogi és igazgatási ismeretek
Társadalmi és kommunikációs
ismeretek
Rendészettechnikai,
eszközkezelési és alkalmazási
ismeretek

4

370/4.0/0725-06

5

370/5.0/0725-06

6

370/1.0/0731-06

7

370/2.0/0731-06

8

370/3.0/0731-06

9

370/4.0/0731-06

Őr- és járőrszolgálati ismeretek

10
11

370/5.0/0731-06
370/6.0/0731-06

12

370/7.0/0731-06

Nyomozási ismeretek
Idegen nyelv
Önvédelmi és kényszerítőeszköz
alkalmazási ismeretek

13

370/8.0/0731-06

Nyári területi szakmai gyakorlat

A közös modulok összes

óramennyisége:

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

gyakorlati

összes

4

0

0

4

50

0

6

56

42

2

30

74

25

23

56

104

0

14

38

52

100

0

0

100

0

10

0

10

0

10

8

18

186
32
17

0
0
19

234
0
0

420
32
36

0

24

26

50

0

0

320

320

456

102

718

1276
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Az 52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi rendőr elágazás SAJÁT követelménymoduljához
rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok:
14

370/1.0/0738-06

15

370/2.0/0738-06

16

370/3.0/0738-06

17
18

370/4.0/0738-06
370/5.0/0738-06

Jogi és igazgatási ismeretek
Közrendvédelmi rendőri
ismeretek
Önvédelmi és kényszerítő
eszközkezelési ismeretek
Nyomozási ismeretek
Idegen nyelv

26

0

40

66

158

32

418

608

0

0

22

22

44
31

0
33

56
0

100
64

Ezen elágazás összóra-mennyisége:

259

65

536

860

MINDÖSSZESEN

715

167

1254

2136

Az 52 861 06 0010 52 01 Határrendészeti rendőr elágazás SAJÁT követelménymoduljához
rendelt tananyagegységek és ezekre vonatkozó óraszámok:

14

370/1.0/0732-06

15

370/2.0/0732-06

16

370/3.0/0732-06

17

370/4.0/0732-06

18

370/5.0/0732-06

Jogi és igazgatási ismeretek

10

0

0

10

128

32

532

692

0

0

36

36

Nyomozási ismeretek

18

0

28

46

Idegen nyelv

39

37

0

76

195

69

596

860

651

171

1314

2136

Határrendészeti rendőri
ismeretek
Önvédelmi és kényszerítő
eszközkezelési ismeretek

Ezen elágazás összóra-mennyisége:
MINDÖSSZESEN

22

1.9

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
Az előírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése.
B kategóriás gépjárművezetői engedély megléte már a 2. tanév kezdetére.
E szakmát gyakorlókra vonatkozó aktuális fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti elfogadható
teljesítése.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0725-06 Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Általános szolgálati feladatok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.
Időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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2. vizsgarész
A hozzárendelt közös szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a
kényszerítő eszközök alkalmazása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közrendvédelmi, közlekedési, csapatszolgálati és igazgatásrendészeti
jellegű feladatok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési
feladatok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.
Időtartama: 20 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex rendőri részfeladatok megoldása.
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott
szituációban törtnő megnyilvánulás anyanyelven és idegen nyelven.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.
Időtartama: 25 perc (15 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Határőrizeti, határforgalom-ellenőrzési és igazgatásrendészeti jellegű
feladatok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli.
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Objektum-őrzési, bevetés jellegű feladatok megoldása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex rendőri részfeladatok megoldása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati.
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Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül.
Megadott szituációban történő megnyilvánulás anyanyelven és idegen nyelven.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli.
Időtartama: 25 perc (15 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
4. feladat 20%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti rendőr megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30%
2. vizsgarész: 30%
4. vizsgarész: 40%
Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi rendőr megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30%
2. vizsgarész: 30%
3. vizsgarész: 40%
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Rendőr szakképesítés
képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell
eljárni.
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II.
A központi program tananyagegységei
Az 52 861 06 1000 00 00 azonosító számú, Rendőr megnevezésű szakképesítés közös szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek:

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. A TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

370/1.0/0725
-06

megnevezése

Jogi és
igazgatási
alap.ism.tek

jellege

azonosítója

sza

370/1.1/0725
-06

elméleti elméletig.s
gyakorlat

4

0

gyakorlati összes

0

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 1/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkotmány és közigazgatási jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, normákat.
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken,
felméréseken.
Betartja az állam-, szolgálati-, magán-, üzleti titkokat, a személyes adatok kezelésére, védelmére
vonatkozó előírásokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az alkotmányosság elvei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya.
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C típus A közigazgatás alapfogalmai, rendszere.
D típus Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák:Hozzárendelt módszerkompetencia: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevezetés a jogi alapismeretekbe: a jog fogalma, funkciói, megjelenése, a jogforrás, jogág,
jogrendszer, jogi norma. A jogalkotás folyamata, jogszabályi hierarchia, jogszabályok érvényessége és
hatályossága, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a jogszabályok nyilvántartása. Az állam fogalma,
rendeltetése.
A Magyar Köztársaság Alkotmányának szerkezete, fontosabb elvei. A magyar állampolgárság
megszerzése és megszűnése. Emberi- és kisebbségi jogi alapismeretek: az emberi jog,- az
állampolgári,- és alapvető jogok fogalma, a kisebbségi jogok védelme, az emberi és kisebbségi jogok
garantálása a rendvédelmi szervek intézkedései során. A közigazgatás joggal kapcsolatos
alapismeretek: a közigazgatás fogalma, helye az állami tevékenység rendszerében. A közigazgatási
hatósági alapeljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapfogalmai, hatálya.
Joghatóság, hatáskör, illetékesség. A közigazgatási alapeljárás. Jogorvoslati eljárások. A fegyveres
rendvédelmi szervek helye és szerepe a közigazgatás rendszerében.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése

jellege

sza
Társadalmi és
370/2.0/0725kommunikációs
06
alapismeretek

sza
sza
sza

azonosítója

370/2.1/072506
370/2.2/072506
370/2.3/072506
370/2.4/072506

elméleti elméletig.s
gyakorlat

gyakorlati összes

10

0

0

22

0

0
56

18

0

0

0

0

6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 1/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, normákat.
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken,
felméréseken.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani,- kommunikációs és szociológiai alapismeretek.
C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok.
D típus Rendvédelem/rendészet szakmatörténet.
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség, tanulási technikák
3. szint Önismeret készsége
3. szint Információforrások kezelésének készsége.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és problémamegoldó
készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 10 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendvédelmi szervek a polgári társadalomban. A rendvédelmi szervek feladatai a nemzet
biztonságának fenntartásában.
Rendvédelem-történet: rendvédelem az Árpád-kortól a török kiűzéséig, az abszolutizmus és a
reformkor időszakában, a dualizmus időszakában. Rendvédelem/rendészet az I, II világháború között
és a II világháborútól napjainkig. A multikulturális társadalom, etnikai, kulturális és vallási közösségek
a társadalmakban. Az erkölcs és etika kérdései a rendvédelmi munkában: az erkölcs és etikai
alapkérdései, a legfontosabb erkölcsi értékek, a rendvédelmi szervek tisztviselőivel szembeni erkölcsi
követelmények, egységes nemzetközi elvárások.(Etikai kódex.) Elvárások és követelmények,
konfliktusok a munkahelyi szervezeten belül. A korrupció megelőzése, felismerése és visszaszorítása.
Lehetséges tanulási technikák.

30

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 2/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyiségfejlesztés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, normákat.
Folyamatosan fejleszti, szinten tartja szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken,
felméréseken.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek.
C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, további etikai szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség, tanulási technikák.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Empatikus
készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem.
Képzési idő: 22 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önismeret jelentősége a rendvédelmi munkában. A személyiség kialakulását, fejlődését
meghatározó tényezők. A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás folyamata. A
rendvédelmi szakmához fontos képességek, a figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése.
Személyiségfejlesztő gyakorlatok. Tanulási technikák, a kutatási eredmények hasznosítása ennek
érdekében.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 3/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikációs készségfejlesztés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, normákat.
Folyamatosan fejleszti, szinten tartja szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező továbbképzéseken,
felméréseken.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek.
C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség,
Érzelmi stabilitás-kiegyensúlyozottság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem.
Képzési idő: 18 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közvetlen emberi kommunikáció alapvető formái. Az intézkedések kommunikációs követelményei,
elvárásai. Deviáns viselkedések konfliktuskezelési problémáinak (alkoholos, drogos személyekkel
szemben) lehetséges „fogásai, módjai”.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 4/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs alapismeretek
(kommunikációs tréning és gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza, betartja a szolgálati tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat, normákat.
Folyamatosan fejleszti, szinten tartja szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező – azon felüli továbbképzéseken, felméréseken.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek.
C típus Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, további etikai szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 6 óra gyakorlat csoportbontásban.

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikáció a rendvédelmi/rendészeti munkában. Az intézkedések kommunikációs követelményei,
magatartás,- valamint kommunikációs stíluselvárások és követelmények. Kommunikáció
krízishelyzetben. Szituációs helyzetgyakorlatok. Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok.
Konfliktuskezelési gyakorlatok kommunikáció krízishelyzetekben.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 1/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki és öltözködési szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az alaki és öltözködési szabályokat.
Egyéni felszerelését, fegyverzetét egyen vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki, öltözködési szabályok.
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
4. szint A rendészeti pályával kapcsolatos rendi szabályok elfogadása, érvényesítése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Alaki és öltözködési rajz értelmezése 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alaki és szolgálati ismeretek: rendfokozatok, állománycsoportok, a szolgálati érintkezés alapjai,
jelentkezés, jelentéstétel rendje.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 2/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki gyakorlatok
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az alaki és öltözködési szabályokat.
Egyéni felszerelését, fegyverzetét egyen vagy polgári ruházatát ellenőrzi, karbantartja.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki, öltözködési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
4. szint Rendészeti pályával kapcsolatos rendiségi előírások elfogadása. .
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, iskolaudvar.
Képzési idő: 18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szolgálati érintkezés végrehajtásának gyakorlása. Alaki fogások és tevékenység végrehajtása
egyénileg és kötelékben. Fegyverhordmódok. Tiszteletadás egyénileg és kötelékben, fegyverrel és
fegyver nélkül.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 3/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, baleset, tűz-, egészségügyi és környezetvédelemi
alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi előírásokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munka,- baleset,- tűz-, és környezetvédelmi, valamint egészségügyi rendszabályok.
D típus Elsősegélynyújtás és újraélesztés szabályai, fogásai.
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Terv (tűzvédelmi) értelmezése 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka- baleset, tűz-, környezetvédelmi,- valamint munkavédelmi szabályok és betartásuk lehetőségei.
Az egészségügyi ellátás állami és minisztériumi,- ágazati rendszere. Az elsősegélynyújtás általános és
speciális szabályai. Mérgezések, fertőzések, az esetükben elvárható elsődlegesek tevékenységek.
Sérült- és sebellátás elméleti és gyakorlati alapjai. Életmentés – újraélesztés, ezt segítő eszköz
használata. Környezetvédelmi előírások, környezetvédelmi feladatok. Környezetvédelem, eljárás
környezetszennyezés észlelése esetén.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 4/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgálati alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra, eligazításon vesz részt.
Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép.
Bevonul szolgálatból, jelentést tesz elöljárójának, leszerel.
Tisztán tartja a szolgálati,- és pihenőkörletét.
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő, továbbá a küldemények
átvételével kapcsolatos feladatokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
C típus Magatartás szolgálatban és azon kívül. Etikai szabályok.
D típus Terepen történő tájékozódás.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Helyszínrajzok olvasása, értelmezése.
4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Alkalmazkodó képesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet, Területi szerv (tan.i kirándulás).
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Képzési idő: 14 óra (12 óra elmélet és 2 óra elméletigényes gyakorlat) osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendészeti/rendvédelmi szervek helye, szerepe a társadalomban, elvárások a rendészeti/rendvédelmi
szervekkel és annak tagjaival szemben. Személy- és munkaügyi, fegyelmi és pénzügyi ismeretek. A
személyzeti eljárás alapvető szabályai. Az állomány tagjainak pénzügyi és anyagi ellátása,
járandósága. A hivatásos állomány jogai és kötelezettségei. A fegyelmi és kártérítési eljárás szabályai,
illetve jogorvoslati lehetőségek. Érdekvédelem, érdekképviselet a rendészeti szerveknél. A feladatok
ellátásának és az utasítás teljesítésének rendje. A rendvédelmi szerv tagjának magatartása szolgálatban
és azon kívül. A hierarchia jelentősége és szerepe a rendészeti szerveknél. Az elöljáró, alárendelt,
feljebbvaló fogalma, egymáshoz való viszonyuk, kötelességeik. Az alárendelt jelentési kötelezettsége.
Az elöljáró és feljebbvaló kötelességei. Az elöljárói viszonyba lépés esetei és szabályai. A szolgálati út
fogalma, jelentősége, betartásának szabályai. A parancs és utasítás fogalma, lényege, adásának és
végrehajtásának szabályai. Tereptani és topográfiai alapismeretek. A terep fogalma, fajtái.
Tájékozódás a terepen, különféle módon és eszközök segítségével.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 5/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálatszervezési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bevonul szolgálatból, jelentést tesz elöljárójának.
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét, ruházatát iskolai környezetét.
Környezettudatos magatartást tanúsít.
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével, a küldemények átvételével/ átadásával
kapcsolatos feladatokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre,
környezetmegóvásra, megjelenésre, öltözetre vonatkozó alapvető szabályok, előírások.
Hozzárendelt szakmai készségek:
2.szint Öltözködés, megjelenés, környezettudatos magatartás.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%

a
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 8 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az őr- és járőrszolgálat helye, szerepe. Az őrszolgálat fogalma, formái ellátásának szabályai, rendje. A
járőrszolgálat fogalma, formái, ellátásának szabályai. A járőr feladatai, a járőrszolgálat ellátása. Az
eligazítás, a beszámoltatás, valamint a váltás rendje. A szolgálati munkaidő rendszerek, szervezésének,
alkalmazásának szabályai, előírásai. A járőrszolgálat irányítása és ellenőrzése. A járőrszolgálat
okmányai. A járőrvezető általános és kiemelt feladatai valamint felelőssége. A hely- és személyismeret
szerepe, jelentősége.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 6/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrszolgálati, objektumvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Őrzés,- védelem alapjainak részleges teljesítése.
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat.
Ellátja a küldemények átvételével kapcsolatos feladatokat.
Részt vesz katasztrófák elleni küzdelemben.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Objektum,- személy,- vagyonvédelmi és őrzési szabályok.
B típus Járőr,- ügyeleti,- készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
C típus Minősített időszaki feladatok általános előírásai, katasztrófák és az ellenük való fellépés
lehetőségei.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint személy,- és csomag ellenőrzés.
3. szint katasztrófák, elemi csapások elleni közös fellépés.
4. szint híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tömör tartalmának meghatározása:
Az őrzés-védelem, őrzés fogalma, őrzési módok. Az őrség kategóriái, felépítése. Az őr feladatai, az
őrutasítás tartalma. Objektumi bel-szolgálatok, a szolgálatellátás rendje, feladatai, követelményei.
Védelmi igazgatás és katasztrófavédelem alapjai, a minősített időszakok jogi alapjai, elrendelése,
bevezetése és a működés rendje ilyen esetben. Riasztási és magasabb készenléti fokozatba helyezés
rendje, szabályai. A fertőző és vegyi ártalmak továbbá robbanó- és gyújtóanyagok elleni védekezés.
Tűzvédelem, tűzoltás, mentés. Tüzek és katasztrófák következményeinek felszámolása.

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 7/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Őrszolgálati, objektumvédelmi alapismeretek
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra, eligazításon vesz részt.
Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép, bevonul szolgálatból, jelentést tesz elöljárójának.
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét.
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével valamint, a küldemények átvételével
kapcsolatos feladatokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Objektum,- személy,- vagyonvédelmi és őrzési szabályok.
B típus Járőr,- ügyeleti,- készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
C típus Minősített időszaki feladatok általános előírásai.
C típus Objektum,- személy,- vagyonvédelmi és őrzési szabályok.
B típus Járőr,- ügyeleti,- készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Helyszínrajzok olvasása, értelmezése.
4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
5. szint Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata őrszolgálatban.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
A képzési helyszín jellege: Iskola területe, Szituációs kabinet, Területi szerv (végrehajtó szervnél
vezetett foglalkozás).
Képzési idő: 10 óra gyakorlat csoportbontásban illetve egyénileg.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Objektumi bel-szolgálatok ellátására történő felkészülés, szolgálatba lépés. A bel,őrszolgálat ellátása. A rendelkezésre álló őrszolgálati eszközök, felszerelések szakszerű
alkalmazása. Jelentkezések,- jelentések megtétele híradó eszköz igénybevételével és a
nélkül. Az épületek zártságának,- a be,- kilépők személyének ellenőrzése.

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 8/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Irat és ügykezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti.
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet.
Vezeti a rábízott szolgálati okmányokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógép-terem.
Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ügykezelés és adatvédelem az intézkedések és eljárások során. Az adatvédelmi törvény vonatkozó
előírásainak érvényesülése. A rendészeti szerv ügykezelési szabályzata, valamint tagjainak titoktartási
kötelezettsége. Általános ügykezelés, ügyintézés. A titkos ügykezelés szabályai. Az állam- és
szolgálati titok védelmének általános előírásai. Az adatvédelmi törvény előírásainak érvényesülése
illetve érvényesítése az intézkedések és eljárások során.

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 9/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Irat és ügykezelés
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti.
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet.
Vezeti a rábízott szolgálati okmányokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógép-terem.
Képzési idő: 2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az írásbeli tevékenység tartalmi és formai előírásoknak megfelelő végzése. A kérelem,- panasz és a
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jelentésírás. A szolgálat ellátása során, a hivatásos jogviszony ideje alatt előforduló nyomtatványok
elkészítése. Jelentés-, feljelentés-, szolgálati jegy, beadvány készítése, nyomtatványok kitöltésének
gyakorlása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 1/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzetismeret és lőelmélet alapjai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszereléseket és a lőfegyvert.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzeti eszközök alkalmazása, használata
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák:Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Ballisztika és lőelméleti rajz értelmezése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Lőkiképzési kabinet.
Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben.

44

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lőelmélet lőfegyverekről, lőszerekről, robbanószerekről, robbanóanyagokról általában. Biztonsági és
tiltó rendszabályok. A lövés, a lövedék mozgása (belső-, külső-, cél,- és seb ballisztika). Célzás,
irányzás szabályai, elsajátításának lehetőségei. A fegyverek tárolása, kezelése. Rendszeresített
maroklőfegyverek anyagismerete. A fegyverek műszaki jellemzői, fő részei. A fegyverek működése,
szét- és összeszerelésük szabályai, a végrehajtás gyakorlásának lehetőségei. A fegyverekhez
rendszeresített lőszerek. Rendszeresített gépkarabély anyagismeret. A fegyverek és fegyverzeti
anyagok kezelése, karbantartása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 2/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzetismeret és lőelmélet alapjai II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül, felszerel, felveszi az előirt felszerelést és a lőfegyvert.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzeti eszközök alkalmazása, használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Lőkiképzési szárazgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Lőkiképzési kabinet, Lőtér.
Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverek használata,- biztonságos kezelése mozdulatainak részletes megismerése, begyakorlása. A
maroklőfegyver elővétele és tűzkésszé tétele, ezek gyakorlása. A gépkarabély tüzelési fogásainak
elsajátítása.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 3/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőkiképzési gyakorlat
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszerelést és a lőfegyvert.
A rendelkezésre álló eszközöket és a lőfegyvert szakszerűen alkalmazza.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint fegyverzeti eszközök alkalmazása, használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Lőkiképzési gyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege: Lőkiképzési kabinet, Lőtér.
Képzési idő: 36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Maroklőfegyverrel kapcsolatos testhelyzetek felvétele (állva, térdelve, guggolva, készenléti és védelmi
helyzetek lőfegyverrel). Testhelyzet felvétele fedezékhasználathoz.
Lőfegyver használata egy-, két- és váltott kézzel egyedül, időkorlátozással. Tárcserék gyakorlása.
Ideiglenes és végleges tűzbeszüntetés. A pisztoly elővétele, tűzkésszé tétele, tüzelési testhelyzetek
felvételének és a fegyver ürítésének gyakorlása. Pontos lövések leadása pisztolyból, időkorlátozás
nélkül, 7-15 méterre álló célra. Gépkarabély tűzkésszé tétele, tüzelési testhelyzetek felvételének,- és a
fegyver ürítésének gyakorlása. Pontos lövések leadása gépkarabélyból időkorlátozás nélkül, álló célra,
különböző testhelyzetekből és tűznemmel. Álló testhelyzet egyes lövés 25- méterre, térdelő testhelyzet
egyes lövés 50 méterre, fekvő testhelyzet egyes lövéssel 100-150 méterre. Fekvő testhelyzet rövid
sorozatokkal 100-150 méterre.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 4/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai, híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Operációs rendszer és rendszeresített híradóeszköz használata a gyakorlatban 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógép-terem. (Ajánlatos 1 napos tanulmányi kirándulás
rendőri szervezethez!)
Képzési idő: 26 óra (11 óra elmélet és 15 óra elméletigényes gyakorlat) osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Informatikai alapfogalmak, vírusok, vírusvédelem és Hardverismeretek. Kommunikációs eszközök. A
számítógép hálózatok. A számítógép kezelése, használata. A WINDOWS grafikus kezelői felület
jellemzői, használatának módjai. Operációs rendszer üzemeltetése. Állomány- és könyvtárkezelés a
Windows-ban. Híradástechnikai alapismeretek, alapfogalmak. A vezetékes hírközlés, hírtovábbítás
lehetőségei, szabályai. A vezeték nélküli hírközlés, hírtovábbítás eszközei, lehetőségei a rendészeti
szerveknél. A rádióforgalmazás szabályai. A rendszeresített digitális híradóeszközök leírása, kezelése.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 5/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai, híradástechnikai eszközök kezelése
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Híradástechnikai berendezések, eszközök használata.
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség.
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Számítástechnikai,- híradó technikai eszközgyakorlat 40%
Olvasott szövegesetek önálló feldolgozása 10%
Híradóeszközre vonatkozó rajz értelmezése 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógép-terem.
Képzési idő: 20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendészeti munkában használt iratok elkészítése számítógépen, a hordozóanyag formázása.
Nyomtatványok kitöltése. Szövegszerkesztési ismeretek: a szövegszerkesztés alapjainak felfrissítése,
gyakorlása. A dokumentumkészítés alapjai: szöveg javítása, a billentyűzet használata. Speciális
állománykezelés: tárolás, megnyitás, lezárás, nyomtatás. Dokumentumok formázása, javítása.
Szövegszerkesztési feladatok megoldása, iratok formázása. A rendszeresített híradóeszköz használata.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 1/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka,- baleset,- tűz,- és környezetvédelmi előírásokat.
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az előírt
éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka,- balest,- tűz,- környezetvédelmi és egészségügyi
rendszabályok.
B típus Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelemi
alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség, Körültekintés-elővigyázatosság.

49

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat (a test anatómiája rajzának értelmezése) 80%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban.
A tananyag tartalmának tömör meghatározása:
Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való alkalmazásának lényege.
A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó általános alapismeretek: a rendszeresített
kényszerítőeszközök fajtái, típusai. A testi erő és testi ügyesség alkalmazásának módjai, technikája, a
jogszerűség, szakszerűség, arányosság és objektivitás követelményei szerint. A kényszerítőeszközök
alkalmazásának előfeltételei, esetei, alkalmazásuk alapvető kritériumai, majd az ezt követő
intézkedések. Az önvédelemi-közelharc pszichológiája, anatómiája. Az emberi test anatómiája,
érzékeny és sérülékeny pontjai. A testi fájdalom típusai. Az önvédelem filozófiája. Önvédelmi
alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek az önvédelemben. Az egészséges
életmód és a dohányzás elleni fellépés lehetséges hozadékai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 2/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Önvédelem és a kényszerítőeszközök alkalmazásának alapjai
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai
felméréseket és egészségügyi szűréseket.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelemi alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Önvédelmi és testfelépítés azonosítási gyakorlat 20%
Fizikai állóképesség-fejlesztési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Kondicionálóterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyezkedés a talajon, esések, zuhanások, gurulások. Ütés-technikák (egyenes ütés, felütés, köríves
ütés). Rúgástechnikák (lágyék, taposó, térdrúgás). Támadás irányából való kitérések elsajátítása. A
testi kényszer alaptechnikái. Testi kényszer alkalmazása passzív ellenállás esetében. Testi kényszer
alkalmazása aktív ellenállás esetén. Megfogásokból és fojtásokból szabadulás. Elvezető fogások.
Eszköz nélküli támadások részelemeinek összekapcsolása, a kivitelezés gyakorlása, készségszintre
juttatása: eszköz nélküli támadások járőrtárssal együtt történő gyakorlása. Fogások, átkarolások
védése. Bilincselés alaptechnikái, bilincselési helyzetekbe kényszerítés technikáinak komplex
alkalmazása. Bilincselés álló, térdelő és fekvő helyzetben. Különböző eszközös támadások elhárítása,
védekezés bottal, késsel- és egyéb tárggyal szemben. A lőfegyverhasználat helyettesítése, enyhébb
eszközök alkalmazása.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 3/0725-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai állóképesség-fejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves
fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelemi alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Önvédelmi gyakorlat 20%
Fizikai állóképesség-fejlesztési gyakorlat 40%
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A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Kondicionálóterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyag tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai erőnlét felmérése. Fizikai erőnléti gyakorlatok közös és egyéni edzéstervek és ellenőrzések
alapján. Fizikai felkészültség, kondíció erősítése gyakorlással a rendészeti szervek tagjaira vonatkozó
normák teljesítése érdekében. Gyakorlások kondicionáló gépek igénybevételével valamint ezek nélkül.

52

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyag elem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Állam és jogtudományok, nemzetközi jog, és a polgári jog alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai.
D típus Alapvető jogi fogalmak.
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D típus Nemzetközi jogi alapismeretek.
C típus A közigazgatási hatósági eljárás alapjai.
D típus Bevezetés a polgári jogba.
Hozzárendelt szakmai készségek: Kollektív és nemzeti jogok dialektikája.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzetközi jogi alapismeretek. A nemzetközi jog fogalma, szerepe. A Schengeni Kódex vonatkozó
előírásai és ezek érvényesítése a hazai gyakorlatban. A diplomáciai mentesség és kiváltság fogalma, a
diplomáciai és személyes mentességet élvező személyekre vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.
A humanitárius jog alapvető rendelkezései. Magyarország és az Európai Unió, az ezekkel kapcsolatos
alapszerződések (a mastrichti szerződés, az amszterdami szerződés, a schengeni, a dublini és az athéni
egyezmény). A polgári jog alapjai, a tulajdonjog tartalma, a birtoklás és a birtokvédelem. A megbízás
nélküli ügyvitel. Felelős őrzés.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 2/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőjog általános része
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései.
Hozzárendelt szakmai készség:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák:-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A büntetőjog fogalma, felosztása, alapelvei. A büntetőjog jogforrásai, a Btk. hatálya, fajtái. A
bűncselekmény fogalma, fogalmi elemei, súly szerinti felosztása. A tényállások fajtái (minősítése
szerinti, általános és a történeti tényállás). A bűncselekmények elkövetői, a társas bűnelkövetési
alakzatok. A szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszai. A büntetőjogi felelősségre vonás
akadályai (kizáró és megszüntető okok). A büntetés fogalma, célja, a Btk. szankciórendszere. A
fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó sajátos rendelkezések.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 3/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőjog különös része I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tömör tartalmának meghatározása:
A személy elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása, kényszerítés, személyi szabadság megsértése,
magánlaksértés. Visszaélés személyes adattal. Rágalmazás, becsületsértés. Az államigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények: államtitoksértés, szolgálati
titoksértés, hivatali visszaélés, bántalmazás hivatalos eljárásban, kényszervallatás, jogellenes
fogvatartás. Hivatalos személy elleni erőszak. Hamis vád, hatóság félrevezetése, hamistanúzás,
bűnpártolás, vesztegetés, embercsempészés.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 4/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőjog különös része II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös
részi
rendelkezései.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 8 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köz,- és Magánokirat-hamisítás, Visszaélés okirattal. Visszaélés kábítószerrel.

56

A közrend elleni bűncselekmények: Közveszély-okozás, Visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel, Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, Közveszéllyel fenyegetés, Garázdaság,
Önbíráskodás.
A
katonai
bűncselekmények:
Önkényes
eltávozás,
Kötelességszegés
szolgálatban,
Szolgálati
feladat
ellátása
alóli
kibúvás,
Jelentési
kötelezettség
megszegése,
Parancs iránti engedetlenség.
A közlekedési bűncselekmények: A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, Közúti
veszélyeztetés, Közúti baleset okozása, Járművezetés ittas vagy bódult állapotban, Járművezetés tiltott
átengedése, Cserbenhagyás.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 5/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabálysértési jog általános része
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabálysértés fogalma, jogforrásai, a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok hatálya, A
szabálysértésekről szóló törvény szerkezete, a törvényi tényállás elemei. A szabálysértés elkövetői. A
szabálysértésért való felelősség. A szabálysértési felelősséget kizáró és megszüntető okok. Büntetések
és intézkedések. A fiatalkorú fogalma, eljárásjogi helyzete. A katona fogalma, a katonákra vonatkozó
rendelkezések.
A szabálysértés miatt eljáró hatóság valamint más szervek hatásköre és illetékessége. A szabálysértési
eljárásban résztvevő személyek. A szabálysértési eljárás megindítása, felfüggesztése, megszüntetése.
A feljelentés alaki és tartalmi követelményei. Általános eljárási szabályok. Kényszerintézkedések a
szabálysértési eljárásban. A szabálysértési hatóság előtti eljárás.
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A bíróság előtti eljárás. Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. A helyszíni bírságolás általános
szabályai. A helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek. A helyszínbírságolás
alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A helyszíni bírság összege, a készpénz-átutalási megbízás
alkalmazása, tartalma. A bírságolás gyakorlati végrehajtása.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 6/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabálysértési jog különös része I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései.
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Könyvtár.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tulajdon elleni szabálysértés. Az emberi méltóság, személyi szabadság és közrend elleni
szabálysértések: Rendzavarás, Garázdaság, Magánlaksértés, Becsületsértés, Veszélyes fenyegetés,
Valótlan bejelentés, Tiltott kéjelgés. Gyülekezési joggal visszaélés. Szexuális szolgáltatásra felhívás
tilalma. Koldulás, gyermekkel koldulás. Tiltott szerencsejáték. A közerkölcs és nyilvános hely rendje
elleni szabálysértések. Sportrendezvény rendjének megbontása, Sportrendezvényről kitiltás
szabályainak megszegése. Közerkölcs megsértése. Veszélyeztetés kutyával. Csendháborítás.
Köztisztasági szabálysértés, Szeszesital-árusítás, kiszolgálás- és fogyasztás tilalmának megszegése.
Kitiltás szabályainak megszegése. Tiltott fürdés. Jogosulatlan kereskedés. A közbiztonságra különösen
veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés.
Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés.
Környezetvédelmi szabálysértés. Jogszeri intézkedéssel szembeni engedetlenség.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 7/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabálysértési jog különös része II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzéséhez.
Részfeladatokat végez a szabálysértési eljárások lefolytatásában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A határrendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységek
engedélyezésre vonatkozó ismeretek.
C típus Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései.
D típus A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített
feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás
lefolytatatásában.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ittas vezetés. A közúti közlekedés rendjének megzavarása, sebességkorlátozás jelentős túllépése. Az
elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése.
Engedély nélküli vezetés, biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése. Közúti jelzéssel
kapcsolatos szabálytalanság. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. Vasúti
szabálysértés.
Gépjármű-közlekedéssel összefüggő okmányokkal elkövetett szabálysértés. Járművezetés az eltiltás
tartama alatt. Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése.
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. Érvényes gépjármű
felelősségbiztosítási szerződés nélküli gépjárművezetés.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1. 8/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Igazgatásrendészeti ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Ellátja a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és letelepedésével, továbbá a
menekültügyi eljárással kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Idegenrendészeti, menekültügyi és visszafogadási egyezmény szabályainak
alapismeretei.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyazonosító igazolványra, lakcímbejelentésre vonatkozó szabályok, útlevél rendészeti
ismeretek. A személyazonosító igazolvány fogalma, fajtái, érvényessége. Személyazonosító
igazolvány tartalma, kiváltása, érvényesítése, cseréje. A személyazonosság igazolásával kapcsolatos
kötelezettségek megszegése szabálysértés. Lakóhely, tartózkodási hely fogalma. Lakcímváltozás
bejelentésének szabályai. Lakcím bejelentési kötelesség elmulasztása.
Okmányismeret: az EGT-állampolgárok személyazonosságuk igazolására, utazására, tartózkodására,
ideiglenes tartózkodására jogosító okmányok.
Külföldiek igazoltatásánál, ellenőrzésénél elfogadható úti-okmányok, igazolások. Tiltott
határátlépés, úti-okmánnyal kapcsolatos szabálysértés. A fegyverek rendészetével kapcsolatos
jogszabályok, hatásköri és illetékességi előírások, alapfogalmak.
A hatósági engedélyezés szabályai.
A tartási engedéllyel rendelkező személy jogai és kötelességei. Az ellenőrzés szempontjai.
A gáz-riasztó légfegyverre és flóbert lőfegyverre vonatkozó szabályok. A lőfegyverrel kapcsolatos
szabálysértés.
A Magyar Köztársaság idegenforgalmi politikája. Idegenforgalom és a rendészeti szervek munkája.
Adatszolgáltatás általában.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Intézkedés lélektani és kommunikációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik az állami és társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival.
Kommunikál szervezeten belül és kívül.
Kapcsolatot tart a lakossággal, az önkormányzattal, társadalmi önvédelmi szervezetekkel.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szociológiai, pszichológiai, intézkedés-lélektani, kommunikációs, etikai ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
4. szint Köznyelvi beszédkészség.
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4. szint Szakmai jellegű tanulási és beszédkészség.
3. szint Önismeret.
3. szint Információkezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Közérthetőség.
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítményorientáció, Problémamegoldó,- és
Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet
Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban és párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előítéletek személyes vonatkozásai, lélektani és társadalmi okai. A rendvédelmi szervek és a
lakosság, kiemelten a cigányság kapcsolata Magyarországon. A cigányság története, kultúrája és
szokásrendszere. Az életkori szakaszok sajátosságainak szerepe az intézkedések során. A
drogprevenció szerepe és a drogfogyasztásra utaló jelek felismerése, kezelése. A családon belüli
erőszak lélektani hatásai. A kóros elmeállapotú személyekkel szembeni intézkedések sajátosságai. A
kényszerítő eszközök és a lőfegyver használat pszichológiai problémái. A szolgálati stressz kezelése.
Az irritáló, kihívóan közösségellenes állampolgári magatartás kezelése, saját indulatok elleni hatásos
fellépés lehetőségei.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőkiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fegyverzettechnikai eszközöket használ.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzeti,- ballisztikai és lőelméleti ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek: Bizalom a szolgálati fegyver iránt.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó,- és Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Fegyver elővétele, elrejtése, célratartás gyakorlása 15%
Lőkiképzési gyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Lőkiképzési kabinet, Lőtér.
Képzési idő: 8 óra gyakorlat csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pisztoly-lőgyakorlatok időkorlátozással, szabadon és fedezék használatakor. A fegyver gyors
tűzkésszé tétele. Lőfegyver használata szabadon és fedezék használatakor különböző szolgálati
helyzetekben. Ideiglenes és végleges tűzbeszüntetés. Pisztoly lőgyakorlatok időkorlátozással,
terheléssel, járőr párban: testhelyzet-felvétel szabadon és fedezék használatakor. Lőfegyver használata
váltakozó testhelyzetekben teljes és korlátozott célfelületre időkorlátozással és terheléssel. Ideiglenes
és végleges tűzbeszüntetés. Célfelderítés, mozgás és tüzelés gépkarabéllyal, illetve utántöltéssel.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 2/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatika, híradástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonsági, rendészettechnikai, és más speciális eszközöket kezel, használ.
Híradástechnikai eszközöket használ, üzemeltet.
Számítástechnikai (hardver, szoftver) eszközöket használ.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bizalom a rendészettechnikai,- és számítástechnikai eszközök iránt, gyors
programhasználat.
D típus Adat,- ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Alap szintű számítógép használat.
3. szint Alapszintű adatbázis kezelési ismeretek.
4. szint Híradó eszköz használata.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Esetleírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Informatikai szakkabinet, Számítógépes tanterem.
Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendészeti nyilvántartások. Az országosan rendszeresített nyilvántartó és ügyintéző programok
megismerése, kezelésének gyakorlása. A priorálás fogalma és lehetősége a technikai eszközök
segítségével.
Számítógép igénybevétele a rendőri végrehajtó szolgálat érdekében illetve ennek során.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgálati feladatellátás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat.
Megadja a tőle elvárható felvilágosítást.
Utasításokat ad az alárendeltek részére.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendvédelem és rendészet alapfogalmai, alapelvei és kategóriái.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jelentés készítése, írásos tevékenység végzése 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Szituációs gyakorlatok 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendészeti - kiemelten a Rendőrségi - szervek szolgálati és szervezeti tagozódása, jogállása,
irányítása, a különböző szintű szervek –főleg végrehajtók- nagybani rendeltetése, feladatai, hatósági
jogosultságai, átfogó működési rendjük. A rendőr általános kötelességei, jogai. A nyilvános
szereplésre vonatkozó előírások. A titoktartási kötelezettség, az állam és szolgálati titokköri jegyzék
szolgálati feladatból adódó fontosabb elemei. A szolgálat ellátására vonatkozó általános jogok és
kötelezettségek: az egyenruha,- és fegyverviselési jog, az öltözködésre és felszerelésre vonatkozó
szabályok. Az ajándék és jutalom elfogadásának szabályai.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 2/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános őr-, járőr szolgálati ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket.
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást.
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény miatt.
Felvilágosítást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyt, átvizsgálja a ruházatát, a csomagját és a
járművét.
Priorál, azonosít, személy,- vagy tárgykörözésbe vesz részt.
Jelentést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyes szabadságot nem korlátozó szolgálati kötelezettségek és
végrehajtási gyakorlatuk.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság, Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 35%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az igazoltatás fogalma, célja, ennek során elfogadható személyazonosító okmányok. A
kockázatelemzés és helyzetmegítélés szolgálatban. Az igazolást megtagadó személlyel szemben
foganatosítható intézkedések. A feltartóztatás végrehajtására vonatkozó előírások, technikák. A
felkérésre történő igazoltatás szabályai. A ruházat, csomag- és jármű átvizsgálás célja, esetei valamint
metodikája. A fokozott ellenőrzés végrehajtására vonatkozó előírások. A közbiztonságra különösen
veszélyes eszközökkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának rendje.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 3/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános őr- járőrszolgálati ismeretek II.

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik –munkakörének megfelelő mértékben- az állami,- társadalmi
szervezetekkel, személyekkel.
Felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja ruházatot, csomagot.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket.
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást.
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat,- ellenőrző-átengedő pontot (EÁP) létesít, működtet.
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók, őrizetlenül maradó vagyontárgyak
megóvására vonatkozóan.
A jogsértő cselekményeket megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szolgálat-ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között.
C típus Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető
ismeretek, szabályok, előírások.
B típus Személyes szabadságot nem korlátozó szolgálati kötelezettségek.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
B típus A lőfegyver-használati,- illetve ezt megelőző szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 38 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jogkövető személyekkel történő kapcsolat alakítása. A rendvédelmi szervhez tartozás igazolása.
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A szolgálati fellépés helye. A közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban továbbá különleges
helyeken történő intézkedések szabályai. Az intézkedési kötelezettség: a szolgálati fellépési
kötelezettség tartalma. A szolgálaton kívüli intézkedési kötelezettség tartalma. A szolgálatra való
alkalmasság meghatározása és jelentősége. A szolgálati fellépés módja, tartalmi és formai
követelményei, előírásai. A rendészeti szerv tagjának felismerhetőségére, azonosítására vonatkozó
szabályok. Az intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének szabályai.
Az intézkedések formái, fajtái, foganatosításuk általános szabályai. A felvilágosítás adás-kérés célja,
végrehajtásának szabályai. A segítségnyújtás célja és tartalma.
A figyelmeztetés célja és tartalma, célzatossága.
A lőfegyverhasználatra vonatkozó általános rendelkezések tartalma. A lőfegyver-használati jog, a
lőfegyverhasználat, valamint az annak nem minősülő lövések. A lőfegyverhasználat tilalmai. A
lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések. A lőfegyverhasználat esetei, módjai. A
lőfegyverhasználat szabályai tömegben, csoportosulásban lévő személyekkel szemben. A
lőfegyverhasználat utáni teendők. Jelentésírás a lőfegyverhasználatról és az annak minősülő lövésről.
Lőfegyver-használati esetek elemzése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 4/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános őr-, járőr szolszolgálati feladatok ellátása
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megadja a tőle elvárható felvilágosítást, felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Priorál, azonosít, személy,- és tárgykörözésbe jár el.
Megadja az arra rászorulóknak a tőle elvárható segítséget.
Elsősegélyt nyújt sérülteknek, intézkedik az egészségügyi ellátásra.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja ruházatot, csomagot, fokozott
ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket.
Külön szabályok szerint felügyelet alatt megfelelően intézkedik rendkívüli esemény észlelése
esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szolgálat-ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között.
C típus Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolása.
D típus Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák:Hozzárendelt módszerkompetenciák:69

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Helyszínrajz, helyszínvázlat értelmezése 5%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 50%
A képzési helyszín jellege: Szituációs szakkabinet és udvar.
Képzési idő: 40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban, párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kockázatelemzés és helyzetmegítélés az intézkedés megkezdése előtt. A szükséges információk
beszerzése a mérlegeléshez. A szolgálati fellépés rendjének gyakorlása különféle helyzetekben. A
rendőri intézkedés kommunikációja határozottságának, biztonságnak gyakorlása. A ruházat,- csomag,járműátvizsgálás, fokozott ellenőrzés végzése. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel
kapcsolatos intézkedések végrehajtása. Az igazoltatást megtagadó személlyel szembeni fellépés és
intézkedés. A feltartóztatás, igazoltatás végrehajtása és ezek előírásszerű dokumentálása.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 5/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonsági intézkedést foganatosít.
Elővezetést,- előállítást,- elfogást hajt végre adott szituációkban.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási
gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
A típus Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei.
Hozzárendelt szakmai készségek: A jogszerűség elvének elfogadása, erősítése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyes szabadságot korlátozó szolgálati kötelezettségek. A személyi szabadságot korlátozó
intézkedések köre, végrehajtásuk általános és közös szabályai. A biztonsági intézkedés fogalma, esetei.
A biztonsági intézkedés alá vonható személyek köre. Az intézkedések végrehajtásának szabályai, ilyen
személy kijózanító állomásra, egészségügyi intézménybe, avagy lakásra történő szállítása, kísérése.
Intézkedés gyermekkorú és fiatalkorú személlyel szemben. Intézkedés a gondoskodásra szorulók és az
őrizetlenül maradó vagyontárgyak esetében. Jelentésírás a biztonsági intézkedés foganatosításáról. Az
elővezetés fogalma, időtartama, az erre vonatkozó határozat tartalma. Az elővezetés gyakorlati
végrehajtásának szabályai. Az elővezetéstől történő elállás és ennek mellőzése. Az elővezetéssel
kapcsolatos írásbeli tevékenység.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 6/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyi szabadságot korlátozó intézkedések II.

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonsági intézkedést foganatosít.
Elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
A típus Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei.
Hozzárendelt szakmai készségek:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség, Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Szituációs gyakorlatok 30%
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A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előállítás fogalma, időtartama, esetei illetve mellőzése. Az előállítás helye, az előállító helyiségre
vonatkozó szabályok. Jelentésírás előállítás végrehajtásáról. Az elfogás Az elfogás fogalma, esetei,
gyakorlati végrehajtásának szabályai. Jelentésírás az elfogásról. A közbiztonsági őrizet fogalma,
lényege, időtartama, foganatosításának szabályai, technikája. Az őrizetbe vételi határozat alaki, tartalmi
követelményei.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.7/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános őr-, járőr szolszolgálati feladatok ellátása
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megadja a tőle elvárható felvilágosítást, felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja ruházatot, csomagot.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott helyiségeket,
személyeket, lőfegyvert használ.
Biztonsági intézkedést foganatosít.
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén,
további veszélyhelyzetet elhárít, közreműködik katasztrófa helyzet elhárításában.
Előállítást, elfogást hajt végre.
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot,
vagy más eszközt alkalmaz.
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában.
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyi szabadságot korlátozó,- és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtásának gyakorlása, az ezekre vonatkozó jelentések elkészítése.
A típus A kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményei.
C típus Szolgálat ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között, lőfegyverhasználat.
C típus Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető
szabályok, előírások.
D típus Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés szabályai, fogásai.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság, Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség, Határozottság.
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Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Helyszínrajz, helyszínvázlat értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 50%
A képzési helyszín jellege: Szituációs kabinet és udvar.
Képzési idő: 22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban, párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi szabadságot korlátozó szolgálati kötelezettségek (biztonsági intézkedések,
elővezetések, előállítások) gyakorlati végrehajtása. Az ezekről szóló jelentések alaki és tartalmi
előírásoknak megfelelő elkészítése, javíttatása. A személyi szabadságot korlátozó intézkedések során a
gépjárművel történő szállítás, kisérés végrehajtása. A kényszerítő eszközök szakszerű, biztonságos,
gyakorlati alkalmazása és az ezekről szóló jelentések megfogalmazása, elkészítése. A személyi
szabadságot nem korlátozó szolgálati kötelezettségek teljesítése.
A lőfegyverhasználat és az ezt megelőző,- követő intézkedések adott szituációban.
Alapvető rendőri intézkedések taktikai-technikai, módszertani vonatkozásainak begyakorlása.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.8/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgálati feladatellátás
(területi gyakorlat I.)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat.
Utasításokat ad az alárendeltek részére.
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít.
Elsősegélyt nyújt sérültnek, intézkedik az egészségügyi ellátás biztosításáról.
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés bekövetkezése,
észlelése esetén.
További vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában.
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el.
Díszeleg, díszőri feladatokat teljesít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi
követelményei.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
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Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősség vállalás, Monotóniatűrés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jelentés készítése, írásos tevékenység végzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 80 óra gyakorlat, képzési csoportban, párban, végrehajtó szervi látogatás keretében.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szolgálati szervek felépítésének, működésének, az alá és fölérendeltségi viszony kifejeződésének
tanulmányozása a gyakorlatban, részvétel a feladatok végrehajtásában. A parancs adásának
tanulmányozása, ezek végrehajtása. A szolgálati út betartásának gyakorlatba történő érvényesítése. A
szolgálati érintkezés alaki szabályzatban meghatározott módon történő teljesítése. A rendőr
kötelességei teljesítésének, jogai érvényesítési lehetőségeinek tanulmányozása.
A kijelölt gyakorlati képzési helyén az objektum és bel-szolgálatok ellátásának megismerése, majd
közreműködés benne. A szolgálati lőfegyverek tárolása és kezelése, felvétele és leadása szabályai
érvényesülésének tanulmányozása, feljegyzés készítése róla. A szolgálati fellépés gyakorlása
különösen igazoltatás és a magánlakásba történő belépés során.
Az eligazításon és beszámoltatáson történő részvétel. A számítógépes nyilvántartási rendszerek
részleges használata.
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.9/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános őr-, járőr szolszolgálati feladatok ellátása
(területi gyakorlat II.)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megadja a tőle elvárható felvilágosítást, felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja az eljárás alá vont
személy ruházatát, csomagját.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott helyiségeket,
személyeket.
Megteszi a szükséges intézkedéseket behatolás, objektum elleni támadás esetén.
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Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat,- ellenőrző-átengedő pontot (EÁP) létesít, működtet.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szolgálat ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között.
C típus Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető
szabályok.
D típus Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés teljesítése.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Monotónia-tűrés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodóképesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Helyszínrajz, helyszínvázlat értelmezése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban, párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló szerezzen gyakorlatot járőr szolgálat végrehajtásából, a kényszerítő eszközök
használatának elkerülésére irányuló törekvésekből, illetve elkerülhetetlenségük esetén azok
alkalmazásából, ilyen esetekben bekövetkező kivizsgálásokból, majd az azt követő lehetséges
eljárásokból. A fogda és kísérőőri szolgálat átadása- átvétele, a befogadás, az elbocsátás
felügyelet melletti teljesítése, a fogva tartott jogai gyakorlásának érvényre juttatása. A biztosítási
feladatok teljesítése. Az őrs,- kirendeltség- ügyeletesi feladatok felügyelet alatti részleges
végrehajtása. A külföldiekkel és a különleges jogállású személyekkel szembeni rendőri
intézkedésekbe, eljárásokba történő részvétel, közreműködés. Részvétel rendőri intézkedésekben.
Részvétel más szolgálati ágak, szakterületek beosztottaival és az állampolgárokkal történő
együttműködés mindennapi megvalósításában. Kockázatelemzés és helyzetmegítélés
szolgálatban.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 10 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltartóztatja az intézkedés alá vont-közlekedésben résztvevő- személyeket, adott esetben
átvizsgálja ruházatát, csomagját, gépjárművét.
Közúti közlekedési ellenőrzést hajt végre, ellenőrzi a jármű vezetőjét, a gépjármű közlekedéssel
összefüggő okmányait.
Intézkedik a közúti közlekedési szabálysértőkkel szemben.
Közreműködik a forgalom irányításában.
Baleset esetén elvégzi a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó teendőket.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közlekedési alapismeretek.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
C típus A hatáskörbe,- illetékességbe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közúti forgalomellenőrzés és a közúti közlekedési baleseti helyszínelés technikai
eszközei.
Hozzárendelt szakmai készségek: Példamutatási kötelezettség érzésének kialakulása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Felelősség vállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
Szituációs gyakorlatok 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, közlekedési szakkabinet, szituációs útszakasz.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. A közúti közlekedési szabályok
alkalmazása a rendőrök által. A közúti közlekedésben résztvevő járművezetők legfőbb kötelességei. A
KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. A járművezetés személyi feltételei. A járművek közúti
közlekedésben való részvételének feltételei. Megállásra, várakozásra, előzésre, a járművek
kivilágítására, személy és teherszállításra vonatkozó szabályok. Kerékpárosra vonatkozó szabályok.
Elsőbbség az útkereszteződésben. Elromlott jármű vezetése, vontatása, a járművek eltávolítására
vonatkozó szabályok. Közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek és közúti jelzések rendőri vonatkozásai. A
vezetői engedélyek és igazolványok jellemzői, a külföldi hatóságok által kiállított érvényes vezetői
engedélyek. A közúti közlekedési baleset fogalma, a hatásköz-illetékesség érvényesítése a rendőr által
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ilyen esetekben. Eljárás szabályai anyagi káros közúti közlekedési baleset helyszínén. A közúti
közlekedési baleset helyszínbiztosítására,- és a jelentésírására vonatkozó szabályok.

11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 11/ 0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák: - határrendészeti részfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A határrendészeti feladatot ellátó szervezeti elemek helye, szerepe, rendeltetése, szervezeti
tagozódása, működési rendje.
B típus Államhatárral kapcsolatos cselekményekkel szembeni fellépés metódusa.
B típus Járőr,- és ügyeletesi szolgálat jellemzői.
Hozzárendelt szakmai készségek:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Precizitás-pontosság, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szomszédos és schengeni államok határellenőrzési rendszere. Az államterület, államhatár, határvonal
fogalma, részei, a külső,- és belső határ meghatározása.
Az államhatár, határvonal felosztása. A MK. államhatárát meghatározó okmányok. Az államhatár
megállapításának műveletei, a határjelek fajtái, elhelyezésük a terepen. A határterület meghatározása,
jelentősége. A határnyiladék, határ út, határvíz értelmezése.
A határellenőrzés alapelvei. A határrendészeti szolgálati ág helye, szerepe, jelentősége és
feladatrendszere a Rendőrség szervezeti felépítésében. A HRK.-k helye, szerepe, illetékessége,
működési rendje. A HRK. szolgálati személyei, ezek feladatai, jogai és kötelességei, alapvető tilalmak.
Szolgálati formák és jellemzőik. Határrend lényege, összetevői, jelentősége. Határrend-sértések és
határrendi esetek. Az államhatár őrizetében alkalmazott eszközök, berendezések.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 12/ 0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Határforgalom-ellenőrzési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Határrendészeti jellegű teendőket lát el.
Őrzi az EU. és hazánk un. külső határát.
Határforgalmat ellenőriz, elő,- utószűrést végez, úti okmányokat ellenőriz, kezel,
bevon, kiad.
Biztonsági, rendészettechnikai, és más speciális eszközöket kezel, használ.
Közreműködik a határbiztonsági deficit megelőzésében.
Részt vesz a határforgalom ellenőrzésében.
Megakadályozza az illegális határátlépést, segíti a legális határátlépést.
Személyazonosítást végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B Határrendészeti,- határforgalom-ellenőrzési valamint okmányismeretek.
B Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás.
D Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1 Elemi szintű számító-géphasználat.
2 ECDL 3 m. Szövegszerkesztés.
4 Lényeglátás (ráérzés) készsége.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Önfejlesztés-tanulási
készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség, Határozottság, Kommunikációs készség
(adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő-, és Problémamegoldó
készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Iratminta készítése, írásos tevékenység végzése 10 %
Tesztfeladat megoldása 5%
Rendészettechnikai eszközgyakorlat 5%
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A képzési helyszín jellege: Tanterem, szakkabinet.
Képzési idő: 24óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A határátkelőhelyek helye, szerepe, szolgálati személyei és ezek feladatai, jogai valamint
kötelességei. A határforgalom ellenőrzés feladatai, módjai a személy és járműforgalomban. A külső
határok átlépésére vonatkozó előírások, az államhatár átlépésének feltételei. A tagállamok területén
történő tartózkodás szabályai. A tartózkodásra feljogosító engedélyek. Az egyes beutazási célokat
alátámasztó okmányok. A határátkelőhely rendje. A beléptetés megtagadásának rendje. A belső
határok. Az ellenőrzés visszaállításának lehetőségei a belső határokon. Mélységi ellenőrzések és
kompenzációs intézkedések. A tartózkodás utólagos igazolásának rendje. A rendőrség határrendészeti
adatkezelése. A schengeni információs rendszer működése, jelzés elhelyezés szabályai, teendők
találat esetén. A személyazonosítás, személyleírás fogalma, értelmezése, célja és szükségessége. A
személyazonosítás módszerei, a személyazonosítást befolyásoló tényezők. Az államhatárral
kapcsolatos jogellenes cselekmények elkövetési módszerei. A határforgalom-ellenőrzés általános
technikai eszközei, berendezései. Az okmányvizsgálat egyszerű eszközei.

13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 13/ 0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Úti okmány alapismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Határforgalmat ellenőriz, elő,- utószűrést végez, úti okmányokat ellenőriz, kezel,
bevon, kiad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B Határrendészeti,- határforgalom-ellenőrzési valamint okmányismeretek.
D Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat.
2 ECDL 3 m. Szövegszerkesztés.
2 ECDL 5 m. Adatbázis-kezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség,
Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Okmányvizsgálati eszközgyakorlat 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános tudnivalók az okmányokról. Az okmány, útlevél fogalma, fajtái. Az úti okmányok
eredetisége, érvényessége. Védelmi és biztonsági rendszerek. Az úti okmányok előállítási
mechanizmusa. A papír pelyhezése, biztonsági szálak, vízjelképzés. Nyomdatechnikai eljárások. Alapszövegnyomatok, fényképrögzítési, biztosítási módok. Az MRP típusú védelem. A tagállamok utazásra
feljogosító személyigazolványainak felépítése, védelmi jellegzetességei. A magyar gépjárművek
forgalmi okmányai, forgalmi engedélyek, gépjármű törzskönyv biztonsági jegyei. Az Európai Unió
tagállamai és a schengeni államok által kiadott egységes formátumú nemzeti vízumok és tartózkodási
engedélyek. A vízummentes utazás tárgyában kötött egyezmények.
Külföldi szerv határrendészeti feladatot ellátó tagjaira vonatkozó előírások. A MK. területén szabad
mozgás,- tartózkodás valamint foglalkoztatás jogával rendelkező országok állampolgárai. Az
idegenrendészeti visszatartás lényege.
Eljárási szabályok külföldi úti okmány elvesztése, találása esetén.

14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 14/ 0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Járőr,- és útlevélkezelői,- és közlekedési jellegű feladatok ellátása
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül szolgálatba, felszerel, kivonul a szolgálati helyre, átveszi, vagy megkezdi a
feladatai ellátását.
Közúti közlekedési forgalmat ellenőriz.
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket.
Intézkedik közúti közlekedési szabálysértés észlelése esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom,- határrend ellenőrzés szabályai.
C típus Egyedi és hálózati számítógépek szolgálati célú alkalmazásának
előírásai.
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Hozzárendelt szakmai készségek:
1.szint Elemi szintű számítógép használat.
2.szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés.
3.szint ECDL 4. m Táblázatkezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó
készség,
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 75%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege: Tanudvar, Tan-bázis, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 4 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés járőr-, útlevélkezelői szolgálatra. Eszközök, felszerelések felvétele. A szolgálat
megkezdésével kapcsolatos okmányvezetési feladatok gyakorlása. Határrendészeti Kirendeltség
ügyeletes és ügyeletes helyettes tevékenysége a szolgálatba lépők felszerelése, eligazítása során.
Határrendészeti szolgálati formák gyakorlása. Járőrszolgálat ellátása.
Személyazonosítási módszerek gyakoroltatása a határrendészeti tevékenység végzése során.
Közúti közlekedési forgalom ellenőrzése, intézkedés ilyen helyzetekben.

15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 15/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Őr,- járőr,- és útlevélkezelői szolgálat
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés esetén.
Határjel ellenőrzést végez.
Úti-okmányokat kezel, bevon, kiad.
Engedélyt ad az országba be,- kilépésre.
Elő,- utószűrést végez, visszairányít, kitoloncol nemkívánatos személyeket.
Járművet, szállítmányt, csomagot tüzetesen átvizsgál.
Intézkedik közúti közlekedési helyzetekben.
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket.
Nyilvántartásokban ellenőriz, priorál.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom,- határrend ellenőrzés szabályai.
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B típus Úti-okmány,- és vízum ismeret.
D típus Idegenforgalmi prioritások.
C típus Egyedi és hálózati számítógépek szolgálati célú alkalmazásának
előírásai.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1.szint Elemi szintű számítógép használat.
2.szint ECDL 5. m Adatbázis-kezelés.
3.szint ECDL 4. m Táblázatkezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó
készség, Körültekintés-elővigyázatosság.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos,- és egyéni szakmai munkavégzés irányítással 25%
Szituációs gyakorlatok 40%
A képzési helyszín jellege: Tanbázis, iskolaudvar, szituációs kabinet.
Képzési idő: 8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban, járőr párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Határellenőrzési jellegű teendők ellátása. Az átkelőhelyen végrehajtandó minimum, alap- ellenőrzés
gyakorlása. A személyek okmányainak, beutazási feltételek ellenőrzése. A gépjárművek műszaki
állapotának, a forgalmi,- és vezetési okmányainak ellenőrzése. Intézkedés hiányosságok észlelése
esetén.
Elkülönített helyen történő ellenőrzés, csomag, személy ruházatának átvizsgálása. Határrendészeti
adatok kezelése, priorálás, adatrögzítés. Átléptetés engedélyezése, beléptetés megtagadása,
visszairányítás gyakorlása.
Mélységi ellenőrzés. Igazoltatás különböző esetekben, a tagállamok területén történő tartózkodásra
feljogosító engedélyek, szabályok betartásának ellenőrzése. Fokozott ellenőrzés végrehajtása, jármű,csomag,- ruházatátvizsgálás végrehajtása. Intézkedések gyakorlása határrendsértés, valamint
határrendi eset bekövetkezésekor. Államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmények bekövetkezése
esetén történő intézkedések végrehajtása. Idegenrendészeti visszatartás gyakorlása.
A tartózkodás utólagos igazolásával kapcsolatos eljárás gyakorlása. A meglévő rádión keresztül történő
jelentések, forgalmazások szabályainak gyakorlása. A szolgálatellátáshoz,- valamint a különféle
intézkedésekhez kapcsolódó dokumentálások elvégzése.
Eljárás külföldi úti okmány elvesztése, találása esetén.
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16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.16/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatszolgálat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez.
Figyelőszolgálatot teljesít.
Bevetési jellegű részfeladatokat old meg.
Részt vesz menekültügyi,- konfliktus és más váratlan helyzetek kezelésében.
Nagyterületű helyszínbiztosítást végez.
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét.
Védelmi feladatokat lát el.
Tömegoszlatási feladatokat teljesít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek: -.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Terv (zárásra, kutatásra) értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Gyakorlótér, Szakkabinet.
Képzési idő: 22 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapatszolgálat alapjai, helye a rendőri szolgálatok rendszerében A csapaterő, és ennek
struktúrája, alkalmazásának esetei. A csapattevékenység, a rendőri művelet, a műveleti körzet. Az
együttműködés, a csapattevékenység biztosításának elemei. A beosztott rendőrök általános
kötelességei a csapattevékenység során. Általános taktikai eljárások: a zárás fogalma, tartalma. A
kutatás fogalma, tartalma, formái. A szolgálati csoportok tevékenysége zárás,- kutatás során. A
bekerítés,- figyelő szolgálat fogalma, tartalma, formái, a szolgálati csoportok tevékenysége ilyen
esetekben. Az üldözés taktikai eljárásai.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 1 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
A büntetőeljárás-jog alapjai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntetőeljárási jog alapjai.
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
D típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
C típus A bűnügyi tudományok nagybani rendszere, alapvető fogalmai.
Hozzárendelt szakmai készségek: A jogszerűség elvének elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: 84

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet.
Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendőrség bűnügyi szolgálatának szervezete, feladatai a bűnfelderítés és a bűnmegelőzés területén.
A büntetőeljárás alapelvei, általános rendelkezései. A büntetőeljárás jog fogalma, jogforrásai, hatálya,
szerkezete. A büntetőeljárás alapvető rendelkezései. A büntető ügyekben eljáró hatóságok feladatai,
hatásköre és illetékessége. A büntetőeljárásban résztvevő személyek. A bizonyítási eszközök
(tanúkihallgatás és tanúvédelem, szakvélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat, terhelt vallomása).
Az általános eljárási szabályok (a határidőkre, az idézésre, az értesítésre, a kézbesítésre, a
megkeresésre és a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezések).

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 2 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
A büntetőeljárás-jog alapjai II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A büntetőeljárási jog alapjai.
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősség vállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség, Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomozás helye, szerepe a büntetőeljárásban, alapvető céljai, feladatai. A büntetőeljárás
megindítása, a nyomozás elrendelése, határideje, lefolytatása. A nyomozó hatóság adatszerző
tevékenysége. Nyomozási cselekmények elvégzése határozat nélkül. Hatósági tanú igénybevétele.
Nyomozás részbeni mellőzése, felfüggesztése, megszüntetése. Nyomozás iratainak megismerése.
Jogorvoslat és jelenlét a nyomozás során.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/6.1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyelvtani szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, idegen nyelvi szabályokat alkalmaz.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott idegen nyelvű szöveg megértése.
3. szint Hallott idegen nyelvű szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség, Önbizalom,
Szabálytudat-szabályfelismerés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg csoport/pár munkában feldolgozása 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Önálló megnyilvánulás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógépes terem
Képzési idő: 14 óra ( 7 óra elmélet és 7 óra gyakorlat) csoportbontásban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tudásszint felmérése, követelmények, elvárások megbeszélése. Idegen nyelvi általános és nyelvtani
ismeretek. Kapcsolatteremtés. Nyelvi alapozás.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/6. 2/ 0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mindennapi beszédhelyzetekben kérdéseket megért, ezekre vonatkozó válaszokat
fogalmaz, önállóan kérdéseket alkot.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
3. szint Hallott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel párban 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet, Számítógépterem.
Képzési idő: 12 óra (5 óra elmélet és 7 óra elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Igazoltatás, utasítások, felvilágosítás adása, útbaigazítás. Személyi adatok, életkor, földrajzi helyek.
Különböző dokumentumok (igazolványok, útlevelek, térképek-vázlatok, menetrendek). A témák
feldolgozásához kapcsolódó nyelvtani szabályok ismétlése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/6. 3 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért,
önállóan kérdéseket alkot és válaszokat fogalmaz meg.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Érthető artikuláció, napi munka végzése során szükséges nyelvi fordulatok
ismerete, alkalmazása..
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság, határozottság az idegen nyelv használata során.
4. szint Udvarias, idegen nyelvű fordulatok alkalmazása.
3. szint Olvasott idegen nyelvű szöveg megértése.
3. szint Hallott idegen nyelvű szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (beszédhelyzetekhez való gyors
alkalmazkodás), Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel párban 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet, Nyelvi labor.
Képzési idő: 10 óra (5 óra elmélet és 5 óra elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személy,- és tárgyleírás. Fokozott ellenőrzés, ruházat,- csomag,- és jármű átvizsgálási szándék
közlése. Az egyes intézkedésekhez szükséges idegen nyelvi fordulatok. Személyi szabadságot
korlátozó intézkedés elrendelésének megértetése a külföldivel. A témához kapcsolódó nyelvtani
ismeretek ismétlése.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/7. 1/0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testi kényszert alkalmaz.
Bilincset,- vegyi eszközt, elektromos sokkolót alkalmaz.
Rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt vesz igénybe.
Útzárat létesít, működtet.
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei.
Hozzárendelt szakmai készségek:
A szakszerűség és arányosság elvének elfogadása, a kényszerítő eszközök szakszerű,
jogszerű alkalmazása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozott kommunikációs készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Körültekintés-elővigyázatosság.
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Sportcsarnok, Demonstrációs terem, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 24 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk, valamint ezek lehetséges következményei. Az eszközök
alkalmazásának általános és közös elveinek, szabályainak érvényre juttatása. A testi kényszer fogalma,
alkalmazásának esetei. A bilincs,- a vegyi eszköz,- az elektromos sokkoló,- a rendőrbot valamint
kardlap alkalmazásának esetei, szabályai, módjai, végrehajtási technikái. A szolgálati kutya
alkalmazásának lehetőségei.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/7. 2 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testi kényszert alkalmaz.
Bilincset alkalmaz.
Vegyi eszközt, elektromos sokkolót alkalmaz.
Rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz.
Útzárat létesít, működtet.
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei.
Hozzárendelt szakmai készségek: a szakszerűség és arányosság elvének elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfegyelem, Önkontroll, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Empátia, Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Önvédelmi gyakorlat 30%
Fizikai állóképesség fejlesztési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Kondicionálóterem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 8 óra gyakorlat csoportbontásban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ruházatátvizsgálás gyakorlati végrehajtása különböző testhelyzetekben lévő személlyel szemben
(bilincselés előtt, illetve azt követően). A kényszerítő eszközök alkalmazásának módjai, technikái. A
testi kényszer alkalmazása. A rendőrbot (gumibot és tonfa) különféle technikáinak alkalmazása.
Alaptechnikák, támadható testfelületek. A rendőrbot alkalmazása a különböző támadások elhárítására.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/7. 3 /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai állóképesség-fejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Testi kényszert alkalmaz.
Más eszközöket alkalmaz.
Állóképességét erősíti.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Terhelhetőséggel kapcsolatos alapvető szabályok, intelmek.
Hozzárendelt szakmai készségek: A mozgásigény elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Önvédelmi gyakorlat 20%
Fizikai állóképesség fejlesztési gyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, kondicionálóterem, szituációs kabinet.
Képzési idő: 18 óra gyakorlat csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fizikai erőnlét felmérése. Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés lehetőségeinek gyakorlása,
élése. A fizikai-erőnléti felkészültség fejlesztése személyre szabott programok, edzéstervek alapján.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/8.1. /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Tanévközi nyári területi szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat.
Tanulmányozza az elméletben tanultak gyakorlati megvalósulását
Együttműködik –munkakörének megfelelő mértékben- az állami,- társadalmi
szervezetekkel, személyekkel.
Felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja ruházatot, csomagot.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket.
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást.
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat,- ellenőrző-átengedő pontot (EÁP) létesít, működtet.
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók, őrizetlenül maradó vagyontárgyak
megóvására vonatkozóan.
A jogsértő cselekményeket megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén.
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szolgálat-ellátási feladatok normál viszonyok között.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Monotónia-tűrés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Alkalmazkodó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jelentés készítése, írásos tevékenység végzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 160 óra képzési csoportban, párban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló gyakorolja a járőrszolgálat végrehajtását melynek során végrehajtja a rendészeti szervek
(különösen a rendőrség) szervezeti és szolgálati tagozódásának, a különböző szintű szervezeti
egységek rendeltetésének, feladatainak, hatósági jogosultságainak, struktúrájának, átfogó működési
rendjének tanulmányozását.
Gyakorolja a rendőr általános kötelességeit, jogait, a rendvédelmi szervhez tartozás igazolásának
végrehajtását.
Tanulmányozza a szolgálati fellépés rendjét különféle helyzetekben. A szolgálatra való alkalmasság
gyakorlása.
A felvilágosítás adás-kérés és a segítségnyújtás lehetőségszerinti teljesítése.
A rendőri intézkedés kommunikációja határozottságának, biztonságnak gyakorlása. Figyelmeztetés,feltartóztatás,- ruházat,- csomag,- járműátvizsgálás,- fokozott ellenőrzés végzése. A közbiztonságra
különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása. Az igazoltatást megtagadó
személlyel szembeni fellépés és intézkedés teljesítése.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/8.2. /0731-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatszolgálati gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat.
Tanulmányozza az elméletben tanultak gyakorlati megvalósulását
Együttműködik –munkakörének megfelelő mértékben- az állami,- társadalmi
szervezetekkel, személyekkel.
Felvilágosítást, tájékoztatást kér.
Igazoltat, okmányokat ellenőriz.
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja ruházatot, csomagot.
Figyelőszolgálatot teljesít.
Tömegoszlatási feladatokat teljesít.
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket.
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást.
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat,- ellenőrző-átengedő pontot (EÁP) létesít, működtet.
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók, őrizetlenül maradó vagyontárgyak
megóvására vonatkozóan.
A jogsértő cselekményeket megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szolgálat-ellátási feladatok normál viszonyok között.
D típus Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok
ellátásának rendje.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Monotónia-tűrés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Alkalmazkodó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jelentés készítése, írásos tevékenység végzése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 160 óra képzési csoportban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló tanulmányozza a gyakorlati képzési helyén az ideiglenesen felállított csapaterő felépítését,
készültségbe helyezésük lehetőségeit, a csapatszolgálat alapjait, helyét a rendőri szolgálatok
rendszerében.
Megismeri a csapaterő alkalmazásának eseteit, az együttműködés, a csapattevékenység
biztosításának elemeit, a beosztott rendőrök általános kötelességeit a csapattevékenység során.
Gyakorolja az általános taktikai eljárásokat: a zárást, a kutatást, a bekerítést, a figyelő szolgálatot, az
üldözést, és megismeri a szolgálati csoportok tevékenységét feladat végrehajtása során.
Részt vesz utazás-szállítmány,- és rendezvény biztosítás gyakorlati végrehajtásában.
Előzetesen megismeri a tömegoszlatás eszközeit, a végrehajtásban résztvevő szolgálati csoportok
feladatait.
Komplex gyakorlat keretében a tanult taktikai eljárások, feladatok „alájátszók” igénybevételével történő
végrehajtása. Felszerelések, fegyver,- eszköz hordmódok gyakorlása, terepen való szervezett mozgás
teljesítése.
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Az 58 861 06 0010 00 01 azonosító számú, Közrendvédelmi rendőr megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz tartozó tananyagegységek és óraszámai:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1.1/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőjog különös része III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra jogszerűség, szakszerűség, arányosság,
objektivitás, biztonság, eredményesség követelményei alapján.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezéseinek ismerete.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítmény orientáció, Problémamegoldó készség.
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, könyvtár.
Képzési idő: 14 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A házasság, a család az ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények: Kiskorú veszélyeztetése,
Erőszakos közösülés, Szemérem elleni erőszak, Üzletszerű kéjelgés elősegítése. A vagyon elleni
bűncselekmények: Lopás, Csalás, Rablás, Kifosztás, Sikkasztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan
elsajátítás Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1.2/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Igazgatásrendészeti ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenység ellenőrzésében.
Közreműködik a szabálysértési eljárások lefolytatásában.
Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri teendőket.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, engedélyezésre
vonatkozó ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség..
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítményorientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegenrendészeti és menekültügyek, valamint erre vonatkozó jogszabályok. A Schengeni és
Dublini valamint az Athéni egyezmény lényege. Beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyek
igazgatási jellegű kihatásai. Menedékjogi törvény jogi és szakmai vonatkozásai.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1.3/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek III.
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében.
Közreműködik a szabálysértési eljárások lefolytatásában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, engedélyezésre
vonatkozó ismeretek.
C típus Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései
C típus A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített
feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Precizitás-pontosság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 40 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló tanulmányozza: az igazgatásrendészeti tevékenység tartalmát, a szabálysértés elkövetése
miatti intézkedés végrehajtásának módját, az ezekről készített feljelentések alaki és tartalmi
kialakítását, a helyszíni bírság alkalmazását, a kultúrált, szakszerű és differenciált intézkedés
lefolyását. Szerezzen gyakorlatot a szabálysértési előadó munkájáról a szabálysértési eljárás
lefolytatásáról, az engedélyügyi tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok teljesítéséről (fegyvergáz-riasztó engedélyek). Vegyen részt a külföldiek rendészetét, külföldiekkel szembeni eljárásokat
érintő tevékenységekben.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.1/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztosítószolgálati alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését.
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről,
megakadályozásáról.
Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek élete, testi
épsége biztonságáról.
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat.
Ellátja a büntetőeljárásban résztvevő személyek védelmét.
Útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat lát el.
Programhely-, és lakásbiztosítási feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az objektum- és személyvédelem technikai eszközei kezelése.
A típus Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai.
B típus Az útvonal ellenőrzése, útvonal-, programhely-, lakásbiztosítási feladatokra vonatkozó
teendők.
C típus A személyvédelem speciális ismeretei.
Hozzárendelt szakmai készségek:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Differenciálás, Kockázatvállalás-rugalmasság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Biztosítási terv értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Szituációs gyakorlatok 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 4 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi ismeretek alapjai: a személyvédelemre vonatkozó jogszabályok és normák
áttekintése. A biztosító szolgálathoz kapcsolódó alapelvek. A védett személyek köre, a védelem
fokozatai. A személyvédelem módozatai (a védett személyek mozgásának, utazásának, kísérésének
módjai). A személyvédelem technikai eszközei.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.2/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális rendőri feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem
és sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása
esetén.
Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el.
Felkérés vagy kirendelés alapján közreműködik a más hatóságok által lefolytatott eljárásban.
Rendkívüli őri szolgálatot lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
C típus Szolgálat ellátási sajátosságok rendkívüli viszonyok között.
B típus Járőr-, ügyeleti-, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői.
C típus A fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1.szint Elemi szintű számítógép használat.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségvállalás, Kockázatvállalás-rugalmasság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia, Együttműködés, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
Képzési idő: 6 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meghatározott személyekkel kapcsolatos külön intézkedések. A mentességet élvező személyekkel
szembeni eljárás alaki és tartalmi követelményei. Eljárás diplomáciai és egyéb személyes mentességet
élvező személyekkel szemben. Eljárás országgyűlési képviselővel, országgyűlési biztossal,- bíróval,
ügyésszel,- nem magyar állampolgárral szemben. Eljárás a Honvédség és rendvédelmi szervek
tagjaival szemben. Pártfogó felügyelet alá helyezett személyek ellenőrzése.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.3/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közrendvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra a jogszerűség, szakszerűség,
arányosság, objektivitás, biztonság, eredményesség követelményei alapján.
A rávonatkozó mértékben eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén.
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja, vagy az akadályt mást módon
elhárítja.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magánszemélyektől, jogi
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől.
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény
rendezvény helyszínén.
Kép- és hangfelvételt készít.
Idegenrendészeti,- munka-felügyeleti ellenőrzésben, határrend fenntartásában vesz részt. Végzi
a nyilvántartott személyek ellenőrzését.
Rendezvénybiztosítási feladatokat lát el.
Körzeti megbízotti szolgálatot teljesít.
Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos teendőket.
Eljár haláleseteknél, tárgyak,- anyagok (elhagyott robbanó,- sugárzó anyag) állati tetem, sérült
állat találása, továbbá súlyos fertőző betegség, közmű,- biztonsági berendezés meghibásodása
esetén.
Bűnmegelőzési tevékenységeket végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
C típus A fogda,- kísérő,- és rendkívüli őri feladatokra vonatkozó speciális szabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önkontroll, Döntésképesség és Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség, Határozottság, Együttműködési készség,
Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Demonstrációs terem, Szituációs kabinet.
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Képzési idő: 44 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogda és kísérőőri szolgálat fogalma, tartalma, helye az őrszolgálatok rendszerében, a fogva tartottak
köre. A fogva tartottak jogai és kötelezettségei. A fogda rendje. A fogdaőri szolgálat ellátása, a fogdaőr
feladatai befogadáskor, őrzéskor, ideiglenes és végleges szabadon bocsátáskor. A fogdán kívüli kísérés
és őrzés. A fogdai rendkívüli események. Egyéb szolgálati formák. A pénz- és értékkísérő,vonatkísérő valamint személykísérői szolgálat. Az ügyeleti,- készenléti, a készültségi és a felügyeleti
szolgálat. Repülőtéri,- és utas biztonsági felügyeleti szolgálat Eljárás különleges esetekben, rendkívüli
halál esetén. Közreműködés végrehajtási eljárásban. Eljárás súlyos fertőző betegség, állat
megbetegedés, elhullott, sérült állat találása esetén. Eljárás talált tárgy esetén (személyes dolgok,
okmányok, elhagyott robbanó, sugárzó és mérgező anyag). Eljárás közművek és biztonsági
berendezések meghibásodása esetén Eljárás közveszéllyel fenyegetés esetén, a rendőrség tűzszerészeti
feladatai. Fegyveres bűnözővel szembeni rendőri intézkedés általános szabályai. Eljárás
környezetszennyezés, továbbá túszszedéssel kapcsolatos terrorcselekmény elkövetése helyszínén. A
körzeti megbízotti szolgálat helye és szerepe, személyi feltételei. A körzeti megbízotti körzet és
kialakítása. A körzeti megbízott feladatai, hely- és személyismerete, kapcsolattartása, a körzeti
megbízotti szolgálat tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs
tevékenység. A KMB.-i szolgálatnál rendszeresített okmányok és vezetésük szabályai. A határ
rendjének fenntartására,- idegenrendészeti,- munka-felügyeleti ellenőrzés teljesítésére vonatkozó
előírások.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.4/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közrendvédelem I.
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra a jogszerűség, szakszerűség,
arányosság, objektivitás, biztonság, eredményesség követelményei alapján.
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja, vagy az akadályt mást módon
elhárítja.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magánszemélyektől, jogi
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől.
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény
rendezvény helyszínén.
Kép- és hangfelvételt készít.
Egyéb szolgálati formákban tevékenykedik (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és
vonatkísérő szolgálat).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei.
Hozzárendelt szakmai készségek: A jogszerűség, szakszerűség, arányosság elvének elfogadtatása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség, Teljesítmény orientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Helyszínrajz, helyszínvázlat értelmezése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 35%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 160 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló gyakorlatot szerez a járőr szolgálat végrehajtásából, a kényszerítő eszközök használatának
elkerülésére irányuló törekvésekből, illetve elkerülhetetlenségük esetén azok alkalmazásából, ilyen
esetekben bekövetkező kivizsgálásokból, majd az azt követő lehetséges eljárásokból.
Tanulmányozza a fogda rendjét, a fogdaőri szolgálat ellátására vonatkozó szabályokat, a fogdaőr
feladatait befogadáskor, őrzéskor, ideiglenes és végleges szabadon bocsátáskor. Megtapasztalja a
fogdán kívüli kísérés és őrzés szabályait. Tanulmányozza a fogdai rendkívüli események
bekövetkezése esetén teendő intézkedések rendjét. Megtapasztalja a fogda és kísérőőri szolgálat
átadása- átvételét, a befogadás, az elbocsátás felügyelet melletti teljesítését, a fogva tartott jogai
gyakorlásának érvényre juttatását.
A tanuló tanulmányozza a gyakorlati képzési helyén a körzeti megbízott működési körzet kialakítási
elveinek gyakorlati megvalósítását. Részt vesz a körzeti megbízott megelőző, felvilágosító és
propaganda, valamint ifjúságvédelmi tevékenységében, elkészíti az ezzel kapcsolatos jelentést.
Megismeri a KMB.-i szolgálatnál rendszeresített okmányok és vezetésük szabályait, gyakorolja a
különféle ügyiratok (határozatok, jegyzőkönyvek, jelentések) elkészítését.
Gyakorolja a helyi önvédelmi szervezetekkel, lakosokkal való kapcsolattartást közreműködő
segítségével. Részt vesz idegenrendészeti,- és munka-felügyeleti ellenőrzés teljesítésében, valamint
lehetőség szerint biztosítási feladatok ellátásában közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli
esemény, rendezvény helyszínén. Tanulmányozza a speciális rendőri feladatok teljesítése esetén
teendő intézkedések végrehajtását a gyakorlati képzési helyen. Gyakorolja mindezen rendőri munkák
írásos anyagainak elkészítését, valamint a központilag rendszeresített számítógépes programok
alkalmazását, szakszerű használatát.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.5/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közrendvédelem II.
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre, vagy utasításra a jogszerűség, szakszerűség,
arányosság, objektivitás, biztonság, eredményesség követelményei alapján.
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja, vagy az akadályt, más módon
elhárítja.
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magánszemélyektől, jogi
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől.
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény
rendezvény helyszínén.
Kép- és hangfelvételt készít.
Egyéb szolgálati formákban tevékenykedik (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és
vonatkísérő szolgálat).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtási gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelménye.
Hozzárendelt szakmai készségek: Szakszerűség elvének elfogadtatása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Differenciálás, Kockázatvállalás-rugalmasság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés és Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség, Teljesítmény orientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jelentés készítése, írásos tevékenység végzése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 120 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi szabadságot nem korlátozó szolgálati kötelezettségek, a személyi szabadságot korlátozó
szolgálati kötelezettségek gyakorlati végrehajtásában történő közreműködés Az ezekről szóló
jelentések alaki és tartalmi előírásoknak megfelelő elkészítésében való részvétel.
A személyi szabadságot korlátozó intézkedések során a gépjárművel történő szállítás, kisérés
szabályainak megismerése.
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Alapvető rendőri intézkedések taktikai-technikai, módszertani vonatkozásainak begyakorlása.
A tanuló tanulmányozza: az objektumok őrzési módjait, valamint a II fokú védelmének erőit, az
utazás- és szállítmány biztosítás során előálló feladatokat. A továbbiak során felügyelet alatt lásson el
ilyen részfeladatokat. Működjön közre rendezvénybiztosításokban. Lásson el,
egyéb szolgálati formákban (pénz- vonatkísérő szolgálat, készenléti- készültségi-felügyeleti szolgálat)
feladatokat. Gyakorolja rendőri munka írásos anyagainak elkészítését, valamint a központilag
rendszeresített számítógépes programok alkalmazását, szakszerű használatát.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.6/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatszolgálat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez.
Figyelőszolgálatot teljesít.
Nagyterületű helyszínbiztosítást végez.
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét.
Védelmi feladatokat lát el.
Tömegoszlatási feladatokat teljesít.
Egyéb más ideiglenes tevékenységi formákban,- eljárásokban működik közre.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Kockázatvállalás-rugalmasság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Terv (biztosítási) értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Szituációs gyakorlatok 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sajátos taktikai eljárások. A biztosító és a bevetési szolgálat. A biztosító szolgálat fogalma, tartalma.
Az utazás- és szállítmány,- és rendezvény biztosítás fogalma, tartalma, szolgálati csoportok és a
gyakorlati végrehajtás szabályai. A rendezvények fogalma, csoportosítása. Ideiglenes tevékenységi
formák és a velük kapcsolatos elvárások. A terrorcselekmények fogalma, fajtái, jellemzői,
bekövetkezésük lehetséges körülményei, módszerei, eljárásai. Eljárás túsz-szedéssel kapcsolatos
terrorcselekmény elkövetésének helyszínén.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.7/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatszolgálat III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez.
Figyelőszolgálatot teljesít.
Nagyterületű helyszínbiztosítást végez.
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét.
Védelmi feladatokat lát el.
Tömegoszlatási feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Terv (tömegoszlatásra) értelmezése 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Szituációs gyakorlatok 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, szakkabinet.
Képzési idő: 10 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tömeg,- tömegoszlatás fogalma, jellemzői, osztályozása, tartalma. A végrehajtásban résztvevő
szolgálati csoportok. A tömegoszlatás eszközei, gyakorlati végrehajtásának szabályai, fogásai.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.8/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatszolgálat IV.
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat végez.
Figyelőszolgálatot teljesít.
Nagyterületű helyszínbiztosítást végez.
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét.
Védelmi feladatokat lát el.
Tömegoszlatási feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés és Kommunikációs készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítmény orientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 5%
Komplex gyakorlatra vonatkozó terv értelmezése 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Szituációs gyakorlatok 80%
A képzési helyszín jellege: Gyakorlótér, Udvar.
Képzési idő: 18 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Komplex gyakorlat keretében a tanult taktikai eljárások, feladatok „alájátszók” igénybevételével
történő végrehajtása. Felszerelések, fegyver,- eszköz hordmódok gyakorlása, terepen való szervezett
mozgás teljesítése.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.9/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát.
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel összefüggő
okmányait.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
Útellenőrzést végez, hiányosság esetén útügyi jelzéssel él az útkezelő felé.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési baleseti
helyszínelés és a forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Érzelmi stabilitás-kiegyensúlyozottság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia és Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Közlekedési szakkabinet, Szituációs utca.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közúti közlekedés szabályai. A rendőrség közlekedésrendészeti szolgálata és annak tagozódása,
irányítása. Együttműködési feladatai más rendőri, kormányzati, önkormányzati szervekkel és
társadalmi szervezetekkel. A rendőri szervek és ezek feladatai. A közlekedésrendészeti járőr feladatai.
A közbiztonsági járőr és a körzeti megbízott közlekedési jellegű feladatai. Az utak igénybevételére
vonatkozó szabályok. A közösségi rendőrség, polgárőrség és rendőrség viszonya, együttdolgozása.
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.10/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Forgalmat irányít.
Közúti közlekedési ellenőrzést hajt vége, megtiltja a közlekedésben való részvételt.
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel összefüggő
okmányait.
Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű
hatósági engedélyét, jelzését.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési baleseti
helyszínelés és a közúti forgalom-ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Jogszerűség, szakszerűség az eljárás során.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 35%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői engedély helyszíni elvételének esetei, az elvételével kapcsolatos rendőri feladatok
A
járművek hatósági engedélyeinek, jelzéseinek kiadása, cseréje, pótlása. A járművek forgalomba
helyezése. A gépjármű forgalmi engedély, hatósági jelzés (rendszámtábla) az ideiglenes forgalmi
engedély és hatósági jelzés. Intézkedés a hatósági engedéllyel, jelzéssel kapcsolatos szabályok
megsértése esetei. A forgalmi engedély és hatósági jelzés helyszíni elvétele, a rendőr feladatai ilyen
esetekben. A közúti forgalomban résztvevő járművek használatára vonatkozó rendelkezések és a
menetokmányok.
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.11/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közúti közlekedés forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések
állapotát.
Közúti közlekedési ellenőrzést hajt vége, megtiltja a közlekedésben való részvételt.
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel összefüggő
okmányait.
Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű
hatósági engedélyét, jelzését.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési baleseti
helyszínelés és a közúti forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Érzelmi stabilitás-kiegyensúlyozottság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei. A közúti
járművek műszaki megvizsgálása. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálata. A közúti járművek
műszaki megvizsgálására vonatkozó általános rendelkezések. Gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra és
ezek pótkocsijaira vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok.
Lassú járműre és pótkocsijára, illetve segédmotoros kerékpárra vonatkozó egyedi műszaki
vizsgálatok. Különleges felépítményű járművekre vonatkozó rendelkezések, járműalkatrészek,
tartozékok és járműtulajdonságok. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálata és ellenőrzése.
Bevezető rendelkezések, általános műszaki előírások. Különleges felépítményű járművekre vonatkozó
feltételek. Kerékpárokra, segédmotoros kerékpárokra vonatkozó feltételek. Állati erővel vont
járművekre és kézikocsira vonatkozó feltételek. Intézkedési szabályok műszaki hiányosság esetén.
Veszélyes áruk közúti szállítása (ADR) és ehhez szükséges engedélyek, okmányok. ADR-szállítmány
rendőri ellenőrzésének módjai, szabályai, alapvető intézkedések ilyen szállítmány rendkívüli eseménye
helyszínén. Katona, rendvédelmi szerv tagja által okozott balesetek helyszínén teendő intézkedések.
Autópályán, autóúton történt balesetek helyszínén teendő intézkedések. AETR-egyezmény hatálya alá
tartozó járművekre vonatkozó előírások.

12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.12/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Forgalmat (közúti közlekedési) irányít.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési baleseti
helyszínelés és a közúti közlekedési forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Jogszerűség, részrehajlásmentes intézkedés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Érzelmi stabilitáskiegyensúlyozottság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, közlekedési szakkabinet, szituációs útszakasz.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendőrség általános és speciális feladatai a baleset-megelőzésben. A hatóságok és a
rendvédelmi/rendészeti szervek együttműködése és közös feladataik a baleset-megelőzésben.
A közúti közlekedési baleset fogalma, ismérvei, megelőzése, fajtái. A közúti közlekedési balesetmegelőzés gépjárművezetői feladatai. Az ilyen jellegű balesettel érintett járművezető kötelességei.
Hatáskör és illetékesség a különböző közlekedési baleseteknél. Az autópálya ellenőrzését végző
rendőrség különös hatásköre és illetékessége. A rendőrség feladatai a közúti közlekedési balesetek
helyszínelése és vizsgálata során. A helyszínbiztosító rendőr feladatai, a baleseti helyszínelő és
vizsgáló hatáskörébe tartozó esetek. Rendőrjárőr hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek
helyszínén teendő intézkedések Helyszíni bírsággal lezárható balesetek helyszínén teendő
intézkedések, különös figyelemmel a helyszíni bírságolás alkalmazásának szabályaira. Feljelentéssel
záródó események helyszínén teendő intézkedések. Helyszínrajz elkészítésének szabályai. A
feljelentés elkészítésének szabályai. Intézkedések segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás esetén.
Nyomon-, forrónyomon üldözés. Intézkedések vasúti-, vízi- és légi balesetek helyszínén. A helyszín
felmérésének, rögzítésének általános szabályai. Rajz,- és fényképtechnika ilyen esetekben.
Bűnjelkezelési előírások.

13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.13/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek V.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közúti közlekedési forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések
állapotát.
Közúti ellenőrzést hajt vége, megtiltja a közlekedésben való részvételt.
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel összefüggő
okmányait.
Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű
hatósági engedélyét, jelzését.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
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Megelőzi a közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel szemben
(figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a baleseti helyszínelés és a
forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Szakszerűség, jogszerűség, megvesztegethetetlenség elvének
elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 40%
A képzési helyszín jellege: Közlekedési szakkabinet, Tanpálya, Szituációs utca.
Képzési idő: 32 óra elméletigényes gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közúti közlekedési forgalom-irányítás gyakorlati végrehajtása. Közúti közlekedési forgalom
ellenőrzése és technikai eszközeinek alkalmazása. A közúti forgalomellenőrzés formái, módszerei,
alaki- és tartalmi követelményei. Intézkedések ittas járművezetővel szemben, a vérvétel szabályai
(nyilatkozat, szabálysértési feljelentés, személyes szabadságot korlátozó intézkedésről jelentés). A
Seres Ethylometer alkalmazásának szabályai. Intézkedés kábítószer hatása alatt lévő személyekkel
szemben. A drogteszt, a vér- és vizeletvétel szabályai. Sebességellenőrzés, intézkedés sebesség
túllépése esetén. Gyanús gépjárművek ellenőrzése. Lopott gépjárművek felismerésének módszerei,
ezek azonosítási pontjai. Elsődleges intézkedések a lopott gépjármű feltalálása esetén. Az intézkedés
sajátosságai idegen haderő tagjaival, diplomáciai vagy egyéb személyes mentességet élvező
személyekkel szemben. A közúti közlekedési forgalomellenőrzés gyakorlati végrehajtása. Gépjármű
vezetéstechnika elmélete és gyakorlata. A jármű vezetése speciális körülmények között
Közlekedéspszichológia. Gyakorlati vezetéstechnika és rutinfeladatok végrehajtása elzárt területen.
Csúszós pályán való vezetés technikai elemei. Járműstabilitás lehetőségei. Megkülönböztető jelzést
használó jármű vezetésének sajátosságai.
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.14/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek VI.
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közúti közlekedési forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések
állapotát, valamint közúti közlekedési ellenőrzést hajt vége, adott esetben megtiltja a közúti
közlekedésben való részvételt.
Ellenőrzi a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel
összefüggő okmányait.
Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű
hatósági engedélyét, jelzését.
Műszeres ellenőrzést hajt végre.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek.)
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési
baleseti
helyszínelés és a közúti forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Ellenállás képessége a megvesztegetésnek.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Precizitás-pontosság..
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítmény orientáció, Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 35%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 120 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló tanulmányozza a közlekedési szervek szolgálati rendszerét, a forgalomellenőrzés rendjét, a
KRESZ szabályainak betartását és betartatását. Vegyen részt felügyelet alatt ilyen jellegű
tevékenységekben, az erre szolgáló technikai eszközök alkalmazásában. Vegyen részt a közlekedési
forgalomellenőrző járőr napi tevékenységében, a forgalom menetébe történő beavatkozásokban.
Szerezzen jártasságot a karral történő forgalomirányításban,- a forgalomirányító fényjelző készülékek
működésébe történő beavatkozásban. Gyakorolja felügyelet alatt a diplomáciai és egyéb mentességet
élvező személyekkel történő intézkedés szakszerű lefolytatását, a nem magyar állampolgárokkal, a
fegyveres,- és rendvédelmi szervek tagjaival szemben történő intézkedések teljesítését.
Működjön közre a szakszerű helyszínbiztosítási feladatok ellátásban, a gépjárművek műszaki
állapotának ellenőrzésében, a sebességellenőrző műszerek alkalmazásában, a szabálysértőkkel
szembeni eljárásban. Részlegesen végezzen anyagi káros közúti közlekedési belesetek helyszínén
történő intézkedést, helyszínfelmérést, helyszínvázlat elkészítését.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése

370/3.0/0738
-06

Önvédelmi
és
kényszerítő
eszköz
alkalmazási
tudnivalók

jellege

azonosítója

szk

370/3.1/073806

szk

370/3.2/073806

elméleti elméletig.s
gyakorlati

0

0

gyakorlati összes

16
22

0

0

6

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 1 /0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálatban kényszerítő eszközöket alkalmaz, önmagát és másokat véd.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai-, erőnléti-, kondicionálási szabályok, valamint az egészséges életmódra, rendszeres
testedzésre vonatkozó előírások.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Egészséges életmód elfogadása, érvényesítése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlatok 60%
Önvédelmi gyakorlatok 20%
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Fizikai állóképesség fejlesztő gyakorlatok 20%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Tanudvar.
Képzési idő: 16 óra gyakorlat 2 fős és kis létszámú csoportokban
.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyezkedés önvédelem során. Esések, zuhanások, gurulások és támadás elhárítása, megtörése. Ütés,- és
rúgástechnikák. Testi kényszer,- bilincs és rendőrbot (tonfa) alkalmazása. Fizikai- erőnléti gyakorlatok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3.2/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai-, erőnléti-, kondicionálási szabályok, valamint az egészséges életmódra, rendszeres
testedzésre vonatkozó előírások.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Kényszerítő eszközök jogszerű, szakszerű alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni gyakorlások segítő felügyelete mellett 100%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Szabadtér adott területi szervnél.
Képzési idő: 6 óra gyakorlat párosával.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyezkedés önvédelem során. Esések, zuhanások, gurulások és támadás elhárítása, megtörése. Ütés,- és
rúgástechnikák Testi kényszer,- bilincs és rendőrbot (tonfa) alkalmazása. Alkalmi eszközök felhasználása
az önvédelemre, a támadás elhárítására.
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17. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.1/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntetőeljárási jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz.
Tanúkutatást, meghallgatást végez, nyomon üldöz.
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, ellátja a
helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat.
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Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszercselekmények
alkalmazásában.
Bűnmegelőzési tevékenységet teljesít.
Értékelő, elemző munkát végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A büntetőeljárási jog.
C típus A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések.
C típus A bizonyítás büntető-eljárásjogi szabályai.
Hozzárendelt szakmai készségek: A jogszerűség,- tényszerűség elvének elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Teljesítmény orientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, bűnügyi szakkabinet.
Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kényszerintézkedések: az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a távoltartás. A nem személyes
szabadságjogokat korlátozó büntetőeljárási kényszerintézkedések A nyomozóhatóság feladatai a
büntető-eljárásjogi kényszerintézkedések során. Fiatalkorúak elleni eljárás. Bíróság elé állítás.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 2 /0738-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminalisztika alapjai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez)
Személyleírást, tárgyleírást készít. Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: -
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminalisztika fogalma, a krimináltechnika helye a kriminalisztika rendszerében. A
krimináltechnika ágai. A nyomok és anyagmaradványok biztosításának, rögzítésének szabályai. A
nyomokból és az anyagmaradványokból levonható következtetések. A helyszínbiztosítás rendeltetése,
feladatai. Helyszíni szemle, adatgyűjtés és a forrónyomon felderítés szabályai, ajánlásai. A
nyilvántartások szerepe a siker elérésében. Körözési ismeretek. Kihallgatás, szembesítés, felismerésre
bemutatás valamint bizonyítási kísérlet kötött szabályai, krimináltaktikai ajánlásai. Kép,- és
hangfelvétel készítés szabályai.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 3 /0738-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminalisztika alapjai II.
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Személyleírást, tárgyleírást készít.
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A büntetőeljárási jog alapjai.
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
D típus A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmai, kategóriái.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminalisztika részét képező krimináltechnika alkalmazása a bűnüldözésben. A nyomok és anyag
maradványok vizsgálata, az ezekből levonható következtetések. A nyomok és anyagmaradványok
biztosítása, rögzítése. Helyszínbiztosítás, helyszíni szemle, adatgyűjtés és a forrónyomon felderítés
teljesítése. A rendelkezésre álló nyilvántartások használata, következtetések levonása. Körözések
kezdeményezése, teljesítése. Kihallgatás, szembesítés, felismerésre bemutatás valamint bizonyítási
kísérlet végzése. Bűnügyi fényképezés valamint videofelvételek készítése, kiértékelése.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 4 /0738-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
Hozzárendelt szakmai készségek:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminológia fogalma, tárgya, alapvető irányzatai, módszerei. A bűnözés, mint társadalmi jelenség,
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valamint az ellene való fellépés. Társadalmi változások és bűnözés. A bűnözés aktuális struktúrája
Magyarországon. A szervezett bűnözés, erőszak a társadalomban. A viktimológia fogalma és
felhasználása. Bűnmegelőzési ismeretek, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata a közterületi
szolgálati személyek esetében. A bűnüldözés állami,- és privát lehetőségeinek összhangja.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.5/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Kriminalisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz.
Tanúkutatást, meghallgatást végez, nyomon üldöz.
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, ellátja a
helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszercselekmények
alkalmazásában.
Bűnmegelőzési tevékenységet végez.
Értékelő, elemző munkát teljesít.
Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, kriminológia.
B típus A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés.
D típus A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése.
C típus Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Az ártatlanság vélelmének elfogadása.

Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Szituációs gyakorlatok 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, bűnügyi szakkabinet.
Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személy elleni bűncselekmények nyomozása: testi sértés nyomozása, rendkívüli halálesetek
vizsgálata, a magánlaksértés nyomozása. A garázdaság,- a vagyon elleni bűncselekmények, a lopás, a
rablás és a kifosztás nyomozása. A rongálás, és az orgazdaság, valamint az okirat-hamisítás
nyomozása. A nyomozás tervezése, verziók felállítása. A verziók szerepe a nyomozásban, kapcsolata a
nyomozási tervvel. Együttműködés más hatóságokkal, szervekkel.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.6/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Bűnügyi ismeretek
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz.
Tanúkutatást, meghallgatást végez, nyomon üldöz.
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, ellátja a
helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszercselekmények
alkalmazásában.
Bűnmegelőzési tevékenységet végez.
Értékelő, elemző tevékenységet végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, kriminológia.
B típus A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés.
D típus A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése.
C típus Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Pontos megfigyelőkészség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Szolgálati hely.
Képzési idő: 40 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanuló szerezzen minimális gyakorlatot a körözési tevékenységben, a bűnmegelőző munkában, az
adatgyűjtési tevékenység végrehajtásában. Működjön közre a személyes szabadságot korlátozó
büntetőeljárás-jogi kényszer-intézkedések (őrizetbe vétel, elővezetés, stb.) iratanyagainak
elkészítésében. Lehetőség szerint legyen jelen a sértett kihallgatásánál, a tanú felkutatásánál, a
vallomásának jegyzőkönyvezésénél. Működjön közre a szembesítés, a felismerésre bemutatás
végrehajtásában, az ezekről készült jegyzőkönyvek és mellékletek elkészítésében, a bűncselekmények
megelőzésére, megszakítására és felderítésére irányuló tevékenységekben. Vegyen részt házkutatás,
lefoglalás vagy nyomozás foganatosításában valamint működjön közre a jegyzőkönyvek készítésében.

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.7/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Kriminológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanúkutatást, meghallgatást végez, nyomon üldöz.
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, ellátja a
helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszercselekmények
alkalmazásában.
Bűnmegelőzési jellegű és értékelő, elemző tevékenységet végez.
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében.
Ellátja a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, kriminológia alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bűnöző csoportok. Közterületi bűnözés bűnügyi oldalról. Áldozatvédelem a gyakorlatban. A
családon belüli erőszak bűnügyi vonatkozásai.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 1/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért, önállóan
kérdéseket alkot és válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete, használata.
Hozzárendelt szakmai készség:
4. szint Magabiztosság, határozottság elérése az idegen nyelv használata
során.
4. szint Udvarias idegen nyelvi fordulatok alkalmazása.
3. szint Olvasott és hallott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Határozottság. Beszédhelyzetekhez
való gyors alkalmazkodás.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: -
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel párban 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet, Számítógépes labor.
Képzési idő: 16 óra (8 -8 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyi szabadságot korlátozó intézkedések. Kényszerítő eszköz alkalmazásának kilátásba
helyezése. Közlekedési balesetek, segítségnyújtás. Menekültügyi intézkedések. A témához kapcsolódó
nyelvtani tudnivalók ismétlése.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 2/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért, önállóan
kérdéseket alkot és válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete.
Hozzárendelt szakmai készség:
4. szint Magabiztosság, határozottság elérése az idegen nyelv használata során.
4. szint Udvarias idegen nyelvű fordulatok alkalmazása.
3. szint Olvasott és hallott idegen nyelvű szöveg megértése.
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség elérése idegen nyelven.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
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Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógépes és Szituációs terem.
Képzési idő: 16 óra (8-8 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Panasz, bejelentés, feljelentés. Kitoloncolás, átadás-átvétel. Közlekedési jelzőtáblák, jelzések.
Szabálysértések. A témák feldolgozásához kapcsolódó nyelvtan ismétlése.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 3/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret V.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért,
önállóan kérdéseket alkot, válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete, udvarias fordulatok alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság, határozottság idegen nyelv alkalmazása során.
3. szint Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Beszédhelyzetekhez való gyors alkalmazkodás.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség (idegen nyelvi
környezetben)
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szereplés/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Nyelvi labor.
Képzési idő: 14 (7-7 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedés kiemelt közlekedési szabálysértés (gyorshajtás) esetén. Rendőri vizsgálatok, intézkedések
egyes bűncselekmények helyszínén. A témák feldolgozásához szükséges nyelvtani ismeretek.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 4/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret VI.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális szakmai szituációban idegen nyelven kommunikál. (kérdez, válaszol, utasít).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Udvarias idegen nyelvi fordulatok ismerete és alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság és határozottság elérése idegen nyelvű társalgásban.
3. szint Hallott és olvasott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség a kommunikációban.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szereplés/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Nyelvi és Számítógépes labor.
Képzési idő: 6 óra (2 óra elmélet és 4 óra elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedés kiemelt közlekedési szabálysértés (ittas gépjármű vezetése) esetén. A témákhoz kapcsolódó
nyelvtani ismeretek ismétlése.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5.5/0738-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret VII.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, speciális szakmai szituációban önállóan kérdez, válaszol, utasít.
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete, használata, udvarias fordulatokkal.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság, határozottság elérése az idegen nyelv használatában.
3. szint Hallott és olvasott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése, megválaszolása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Felelősségvállalás, Döntésképesség idegen
nyelven beszélővel szembeni fellépéskor.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség a kommunikációban, beszédhelyzetekhez való
gyors alkalmazkodás.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szóbeli megnyilatkozás/ szerepjáték egyéni felkészüléssel párban 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, nyelvi labor, szituációs kabinet.
Képzési idő: 12 óra (6 óra elmélet és 6 óra elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közrend elleni bűncselekmények Vagyon elleni bűncselekmények. Gépjárművel kapcsolatos
bűncselekmények. Kábítószerrel, fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények. A témához kapcsolódó
nyelvtani ismeretek ismétlése.
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Az 52 861 06 0010 00 02 azonosító számú, Határrendészeti rendőr megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljához tartozó tananyagegységek és ezek óraszáma:

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése

Jogi- és
370/1.0/0732igazgatási
06
ismeretek
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azonosítója

szk

370/1.1/073206

elméleti elméletig.s
gyakorlati

10

gyakorlati összes

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/1.1/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti jogi alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Engedélyt ad, adott országba való ki/belépésre.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Határrendészettel kapcsolatos uniós jogszabályok és nemzetközi szerződések.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 10 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendészeti szervek tagjaira vonatkozó általános nemzetközi előírások. Az államterületre, határrendre
vonatkozó nemzetközi normák és ezek lényege. A nemzeti,- valamint nemzetközi légtérre,- vizekre
továbbá a föld mélyére vonatkozó nemzetközi jogi előírások értelmezése. A Schengeni Kódex és Európai
Uniós rendelkezések vonatkozó előírásai és az ezekre született nemzeti normák lényege, kapcsolódása,
érvényre juttatása. Házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs, valamint a vagyon elleni
bűncselekmények és eljárások szabályai ezen esetekben.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.1/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmatörténeti és humán jellegű tudnivalók
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vezetési, pedagógiai alapfogalmak és alapismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Referátumok készítése, prezentálása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege: Tanterem
Képzési idő: 2 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A határőrség története a rendszerváltástól az integráció megvalósításáig tartó időszakban. A
határrendőrségnél dolgozókra vonatkozó speciális szabályok, előírások. A személyzeti és munkaügyi
egyedi előírások. A karrierépítés egészséges útja, az előmenetel lehetőségei. A teljesítményértékelés
rendje, szabályai. A rendvédelmi/rendészeti szerveknél dolgozókra vonatkozó képzési,- önképzési
kötelezettségek, továbbtanulási lehetőségek. Az egy egész életen áttörténő, tanulás követelményei.
Szociális és kegyeleti gondoskodás a határrendészeti rendőrök vonatkozásában.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.2/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti alapfogalmak és tudnivalók
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határ-rendőrség helye, szerepe, rendeltetése, működési rendje.
B típus Külső határos szervezeti elem szervezeti tagozódása, helyi szintű végrehajtó szerv
rendeltetése, tagozódása, hatósági jogosultságai.
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Hozzárendelt szakmai készségek: Következetesség készsége.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Szabálytudat.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát), Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Kiselőadás tartása vitával 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem
Képzési idő: 32 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Rendőrség államhatár védelmét ellátó tagjai. A határrendészeti feladatot végző rendőrség helye,
szerepe, rendeltetése, működési rendje. A rendőrség külső határos végrehajtó szerveinek szervezeti
tagozódása, rendeltetése, hatósági jogosultságai. A határrendészeti-rendőr kötelességei, jogai,
intézkedésével szembeni követelmények. Államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények elkövetési
módszerei az EU. külső határán. Az EU. határbiztonsági rendszere, a FRONTEX szerepe, hatása a
határbiztonságra. Nemzetközi jellegű feladatban történő közreműködés, részvétel lehetőségei, szabályai A
határrendészet jellemzői sajátos viszonyok között. A HRK. szolgálati okmányai, manuális és elektronikus
nyilvántartásai valamint válságkezelő tervei. A határrendészetben használatos technikai eszközök,
berendezések, szolgálati állatok. A MH. és rendvédelmi szervek, valamint EU.-s határrendészeti szervek
tagjaival történő együttműködés a határrendészetben. Közúti közlekedés baleset fogalma, lényege, a
hatáskör-illetékesség érvényesítése ilyen esetekben. Eljárás szabályai anyagi káros közúti közlekedési
baleset helyszínén. Közúti közlekedési baleset helyszín-biztosítására,- és jelentésírásra vonatkozó
szabályai.
3. tananyagelem
370/2. 3 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti rendőr járőr,- és ügyeleti szolgálat sajátos tudnivalói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket.
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés észlelése esetén.
Határjel ellenőrzést végez.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket üldöz.
Speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Idegenrendészeti ellenőrzést végez.
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Biztosítja adott cselekmény helyszínét, helyszínbiztosítást végez.
Részt vesz fogvatartott személyek szállításában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A határrendészeti viszonyok csoportosítása, jellemzői.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
C típus Szolgálati módok, formák, fajták és a határellenőrzés rendszere.
D típus Tereptani, tájékozódási szabályok.
A típus Kényszerítő eszközök sajátos alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szakirodalom önálló feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 20 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Illegális határátlépés és más jogellenes cselekmények felismerése, megelőzése, megszakítása, a szükséges
intézkedések megtétele. Határrendészeti járőrszolgálat ellátására történő felkészülés és szolgálatellátás.
Figyelés, megfigyelés, ellenőrzés, átvizsgálás, priorálás, tájékozódás/ tájékoztatás, útszakasz lezárás és
ellenőrzés, valamint EÁP működtetése. Helyszínbiztosítás végrehajtása. Személyes szabadságot korlátozó
intézkedések foganatosítása, eljárás határrendsértés és egyéb veszélyhelyzet esetén, a határterületen.
Eljárás illetékességi területi balesetek helyszínén. Helyszínbiztosítás,- jelentés írás határátkelőhelyes ilyen
események esetén. Határon áttörténő üldözés, valamint közös járőrszolgálat (akció) ellátására vonatkozó
szabályok az EU. belső határán. Ügyeleti szolgálatra való felkészülés, szolgálatellátás szabályai HRK.-n.
Közrendvédelmi feladatok ellátása, beavatkozási helyzetek és megoldási előírások határterületen történt
események során.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.4/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedési ismeretek I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát.
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel összefüggő
okmányait.
Intézkedik anyagi káros közúti közlekedési balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel járó
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baleseteknél a hatáskörébe,- illetékességébe tartozó feladatokat.
Útellenőrzést végez, hiányosság esetén útügyi jelzéssel él az útkezelő felé.
Megelőzi a közúti közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek).
C típus A hatáskörébe,- illetékességébe tartozó közúti közlekedési balesetek.
D típus A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a közúti közlekedési baleseti
helyszínelés és a forgalom ellenőrzés technikai eszközei.
D típus A közúti közlekedés hatósági igazgatása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Érzelmi stabilitás-kiegyensúlyozottság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia és Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Közlekedési szakkabinet, Szituációs utca.
Képzési idő: 20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közúti közlekedés szabályai. A rendőrség közlekedésrendészeti szolgálata és annak tagozódása,
irányítása. Együttműködési feladatai más rendőri, kormányzati, önkormányzati szervekkel és
társadalmi szervezetekkel. A rendőri szervek és ezek feladatai. A közlekedésrendészeti járőr feladatai.
A közbiztonsági járőr és a körzeti megbízott közlekedési jellegű feladatai. Az utak igénybevételére
vonatkozó szabályok. A közösségi rendőrség, polgárőrség és rendőrség viszonya, együttdolgozása.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 5/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti rendőr járőr,- és ügyeleti szolgálat ellátása
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés esetén.
Határjel ellenőrzést végez.
138

Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket
üldöz.
Speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket.
Biztosítja adott cselekmény helyszínét, helyszínbiztosítást végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Eltérő jogállású személyekkel történő foglalkozás a határ közelében.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
D típus Tereptani, tájékozódási szabályok.
B típus Személyes szabadságot korlátozó,- és nem korlátozó intézkedések határterületen.
A típus Intézkedéstaktikai fogások, eljárások határrendészeti szolgálatban.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
4. szint Ráérzés/jó megérzés készsége.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Felelősségvállalás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege: Tanudvar.
Képzési idő: 12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés határrendészeti-rendőri járőrszolgálatra, a feladatok átvétele, a szolgálati hely
elfoglalása (átadás-átvétel). A járőrszolgálat ellátása, személyek okmányainak ellenőrzése, a
járművek megállítása. A járművek és a csomagok átvizsgálása. Intézkedések
alaphelyzetekben, közlekedési baleset helyszínén, valamint az erről szóló jelentések
megtétele, a dokumentálások elvégzése. Közlekedési baleset helyszínbiztosítása.
HRK.-i ügyeletesi szolgálatra való felkészülés és szolgálatellátás. Járőrök felkészítése,
eligazítása, fogadása, a kirendeltségi munka,- és napirend, belső rend fenntartása.
Határterületen történő eseményekbe történő beavatkozás a kirendeltség ügyeletes által.
Nemzetközi jellegű feladatban történő közreműködés, részvétel lehetőségei, szabályai. A
FRONTEX által szervezett akcióba való részvétel.
Közrendvédelmi feladatok ellátása, ilyen helyzetek megoldása határterületen az
együttműködők bevonásával.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 6 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határrendészeti rendőr járőr,- és ügyeleti szolgálat ellátása
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Személyazonosítást végez.
Közreműködik ügyeleti-, készenléti ügyeleti és készültségi szolgálat ellátásában.
Részt vesz fogvatartott személyek szállításában.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kényszerítő eszközök sajátos alkalmazása.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírások alkalmazása.
D típus Tereptani, tájékozódási szabályok betartása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Felelősségvállalás, Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs készség (adekvát).
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó képesség.
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Elvégzett munka önértékelése 10%
A képzési helyszín jellege: Területi szerv.
Képzési idő: 160 óra gyakorlat 1 fős létszámokban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járőrszolgálat ellátása mentor felügyelete alatt EU. és hazánk külső határszakaszán. Közreműködés az
ügyeleti szolgálatot ellátó mentor mellett. A rendelkezésre álló híradás-, és számítástechnikai eszközök
kezelése, szakszerű használata. A HRK. válságkezelésre szolgáló „élő” terveinek tanulmányozása,
elemzése, feldolgozása. Lehetőség függvényében részvétel az államhatárral összefüggő jogellenes
cselekmények felfedésében, megoldásában. A HRK.-n keletkezett eseményekről szóló ügydossziék
készítése. Közrendvédelmi feladatok ellátása, ilyen helyzetek megoldása határterületen. Részvétel a
közúti közlekedés rendjének ellenőrzésében, a Schengeni és más nyilvántartásokban történő
ellenőrzések végrehajtása. Határrend-sértések, államhatárral kapcsolatos bűncselekmények,
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szabálysértések felfedése. Hatáskörbe nem utalt, de az államhatárral, államhatár rendjével kapcsolatos
jogsértő cselekmények megszakítása.
Terület, útszakasz lezárása, átkutatása EÁP telepítése, működtetése. Üldözés, helyszínbiztosítás és
idegenrendészeti-, munka felügyeleti ellenőrzés végzésébe való részvétel.
Bevetés jellegű részfeladatok megoldása, rendezvény biztosítása, tömegoszlatás végrehajtása, a rend
fenntartása, továbbá menekültügyi,- konfliktus és más váratlan helyzet kezelésében történő részvétel
szabályainak, fogásainak átismétlése, megerősítése egyedi helyzetekre vonatkozóan is.
Csapattevékenység végzése határterületen.

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 7 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
A határforgalom-ellenőrzés specialitásai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Úti okmányokat ellenőriz, kezel, bevon, kiad.
Engedélyt ad, adott országba való ki/belépésre.
Elő,- utószűrést végez.
Visszairányít, kitoloncol nemkívánatos személyt/személyeket.
Teljes, vagy részleges határzárásban vesz részt.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Soronkívüliséget biztosít, rendkívüli átléptetést végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
B típus Okmány-, és vízumismeret.
D típus Idegenforgalmi alapismeretek.
C típus Az egyedi és hálózati számítógépek szolgálati jellegű alkalmazása, priorálási és
regisztrációs szabályai, a schengeni adattár alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2. szint Ésszerű kockázatok felvállalása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Differenciálás és Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információ feladattal való rendszerezése 35%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 45%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 46 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos végrehajtó szintű speciális feladatok előírásainak teljesítési
szabályai és fogásai (átléptetés, visszairányítás, kitoloncolás). Ezzel kapcsolatban korábban megtanult
általános tudnivalók rendszerezése, elmélyítése. Határellenőrzés visszaállítás szabályai a belső határon.
Okmány,- és vízum,- ismeret, valamint priorálás, úti okmány bevonás részletes szabályai.
Kishatárforgalmi engedélyek, ezekkel kapcsolatos teendők. Biztonsági okmányok teljes körű jellemzői,
felismerési jegyeik. A vezetői engedélyek és igazolványok jellemzői, a külföldi hatóságok által kiállított
vezetői engedélyek. Teljes vagy részleges határzárásba történő részvétellel kapcsolatos specialitások.
Vízummentes,- vízumkötelezett útlevelek, egyéb okmányok valamint dokumentációkészítés szabályai,
menete jogellenes cselekmények esetén.

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 8 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
A határforgalom-ellenőrzés specialitásai II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Úti okmányokat ellenőriz, kezel, bevon, kiad.
Engedélyt ad, adott országba való ki/belépésre.
Elő,- utószűrést végez.
Visszairányít, kitoloncol nemkívánatos személyt/személyeket.
Teljes, vagy részleges határzárásban vesz részt.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Soronkívüliséget biztosít, rendkívüli átléptetést végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
B típus Okmány-, és vízumismeret.
D típus Idegenforgalmi alapismeretek.
C típus Az egyedi és hálózati számítógépek szolgálati jellegű alkalmazása, priorálási és
regisztrációs szabályai, a schengeni adattár alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
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2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2. szint Ésszerű kockázatok felvállalása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Differenciálás és Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információ feladattal való rendszerezése 35%
Beállított helyzetek megoldása fiktív adatok alapján 45%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege: Szakkabinet, fülke.
Képzési idő: 20 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos végrehajtó szintű speciális feladatok előírásainak
teljesítése.(átléptetés, visszairányítás, kitoloncolás). Ezzel kapcsolatban korábban megtanult általános
tudnivalók alkalmazása, ennek elmélyítése. Határellenőrzés visszaállítás a belső határon.
Okmány,- és vízum,- ismeret alkalmazása, valamint priorálás, úti okmány bevonása. Kishatárforgalmi
engedélyekkel kapcsolatos teendők teljesítése. Biztonsági okmányok teljes felismerésének gyakorlása.
Teljes vagy részleges határzárásba történő részvétel. Vízummentes,- vízumkötelezett útlevelek, egyéb
okmányok valamint dokumentációkészítés teljesítése jogellenes cselekmények esetén.

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 9/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális határforgalom ellenőrzési eszközök, berendezések és alkalmazásuk
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A határrendészet rendelkezésére álló eszközök, ezek csoportosítása és rendeltetése.
B típus A rendelkezésre álló határőrizeti, speciális rendészettechnikai eszközök alkalmazási
szabályai.
Hozzárendelt szakmai készségek: Bizalom a rendszeresített technika iránt.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege: Tanudvar, Szakkabinet.
Képzési idő: 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korábban megtanult legáltalánosabb körön kívül eső speciális határforgalom-ellenőrzési,- vizsgálati,dokumentációs eszközök, berendezések és alkalmazásuk a határátkelőhelyeken és az ország mélységében.
A különböző jármű típusok, valamint vezetői igazolványok és engedélyek határforgalomban, vagy a
mélységben történő ellenőrzése.

10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.10/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határforgalom-ellenőrzés gyakorlata
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Úti okmányokat ellenőriz, kezel, bevon, kiad.
Engedélyt ad, adott országba való ki/belépésre.
Idegenrendészeti,- menekültügyi feladatot végez.
Elő,- utószűrést végez.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Soronkívüliséget biztosít, rendkívüli átléptetést végez.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
B típus Okmány-, és vízumismeret.
C típus Az egyedi és hálózati számítógépek szolgálati jellegű alkalmazása, priorálási és
regisztrációs szabályai, a schengeni adattárral kapcsolatos ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
4 Ráérzés, kockáztatás képessége.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Kommunikációs (meta) készség, Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő,- és Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 15%
Műveletek gyakorlása 65%
Szereplő tanulótársak szereplésének értékelése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege: Tanudvar, Szakkabinet, Számítástechnikai terem.
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Képzési idő: 24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Határforgalom ellenőrzése fiktív adatok, beállított helyzetek alapján. Útiokmány-ellenőrzés,
személyazonosítás, csomag és jármű átvizsgálása. Különböző típusú, jellegű gépjárművek ellenőrzése.
Priorálás az adattárban, vízum ellenőrzése. Dokumentálások végrehajtása. Idegenrendészeti.- és
menekültügyi teendők ellátása. Visszairányítás, kitoloncolás teljesítése. Kitoloncoltak kisérése légi
szállítással. ADR, valamint AETR. Egyezmény hatálya alá tartozó szállítmányok ellenőrzése a határon.
Határforgalom ellenőrzés visszaállítása. Részvétel nemzetközi jellegű határforgalmi akció
végrehajtásában.
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.11/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Határforgalom-ellenőrzés gyakorlata
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz.
Járművet, szállítmányt, tárgyat (csomagot) tüzetesen átvizsgál, ellenőriz.
Úti okmányokat ellenőriz, kezel, bevon, kiad.
Elő,- utószűrést végez.
Teljes, vagy végleges határzárásban vesz részt.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
B típus Okmány-, és vízumismeret.
C típus Az egyedi és hálózati számítógépek szolgálati jellegű alkalmazása, priorálási és
regisztrációs szabályai, a schengeni adattár alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Döntésképesség, Differenciálás.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Határozottság, Empátia, Alkalmazkodó képesség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása (részmozzanatok esetében) 65%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 35%
A képzési helyszín jellege: Területi végrehajtó szervezeti elemnél.
Képzési idő: 240 óra gyakorlat 1-2 fős leosztásban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Határforgalom ellenőrzésben történő részvétel valós körülmények között.
Határforgalom-ellenőrzés során fokozott ellenőrzés végrehajtása, jármű,- csomag,- ruházatátvizsgálás
végrehajtása. Intézkedések gyakorlása határrendsértés, valamint határrendi eset bekövetkezésekor.
Államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmények bekövetkezése esetén történő intézkedések
végrehajtása. Idegenrendészeti visszatartás gyakorlása. A tartózkodás utólagos igazolásával kapcsolatos
eljárás gyakorlása. A meglévő rádión keresztül történő jelentések, forgalmazások szabályainak
gyakorlása. A szolgálatellátáshoz,- valamint a különféle intézkedésekhez kapcsolódó dokumentálások
elvégzése. Eljárás külföldi úti okmány elvesztése, találása esetén. Részt vesz rendészeti jellegű bevetési,
mélységi ellenőrzési feladatok teljesítésében. Határátkelőhelyen személyeket, járműveket léptet át,
elvégzi az ehhez kapcsolódó elő- és utószűrést, úti okmányokat ellenőriz, kezel, szükség esetén bevonja
azokat.
Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzések végrehajtása. A határforgalom ellenőrzésével
kapcsolatos végrehajtó szintű speciális feladatok előírásainak teljesítése.(átléptetés, visszairányítás,
kitoloncolás). Ezzel kapcsolatban korábban megtanult általános tudnivalók alkalmazása, ennek
elmélyítése. Határellenőrzés visszaállítás a belső határon. Okmány,- és vízum,- ismeret alkalmazása,
valamint priorálás, úti okmány bevonása. Kishatárforgalmi engedélyekkel kapcsolatos teendők teljesítése.
Biztonsági okmányok teljes felismerésének gyakorlása. Teljes vagy részleges határzárásba történő
részvétel. Vízummentes,- vízumkötelezett útlevelek, egyéb okmányok valamint dokumentációkészítés
teljesítése jogellenes cselekmények esetén. Visszairányítja a beutazási és tartózkodási feltételeknek nem
megfelelő személyeket, végrehajtja a külföldiek kitoloncolásával kapcsolatos feladatokat. Végrehajtja a
soron kívüli határátlépésre jogosult személyek átléptetését. Részt vesz a részleges vagy teljes határzár
elrendeléséből adódó teendők ellátásában.
Határforgalom ellenőrzése fiktív adatok, beállított helyzetek alapján. Útiokmány-ellenőrzés,
személyazonosítás, csomag és jármű átvizsgálása, mentor felügyelete mellett.. Különböző típusú, jellegű
gépjárművek ellenőrzése. Priorálás az adattárban, vízum ellenőrzése. Dokumentálások végrehajtása.
Idegenrendészeti.- és menekültügyi teendők ellátása. Visszairányítás, kitoloncolás teljesítése.
Kitoloncoltak kisérése légi szállítással. ADR, valamint AETR. Egyezmény hatálya alá tartozó
szállítmányok ellenőrzése a határon. Határforgalom ellenőrzés visszaállítása. Részvétel nemzetközi
jellegű határforgalmi akció végrehajtásában. Esetleírások alapján ügydossziék készítése. Közrendvédelmi
jellegű feladatok ellátása, ilyen helyzetek megoldásában részvétel határátkelőhelyen és határterületen.
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2. 12 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajátos ideiglenes tevékenységi és bevetési formák,
eljárások elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bevetési részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban.
Közreműködik egyébmás ideiglenes tevékenységi formákban, eljárásokban.
Részt vesz közlekedésrendészeti akciókban, intézkedésekben.
Részt vesz menekültügyi, konfliktus és más váratlan helyzetek kezelésében.
Nagyterületi helyszínbiztosítást végez.
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét, a rendezvények biztosítását.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bevetési jellegű és csapaterős feladatvégzés sajátos előírásai.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Szabálytudat, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 35%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 8 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyag tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes tevékenységi formák és eljárások a határrendészeti-rendőrségi szerveknél a külső és belső
határokon. Terület, útszakasz lezárása, átkutatása EÁP telepítése, működtetése. Üldözés,
helyszínbiztosítás és idegenrendészeti-, munka felügyeleti ellenőrzés végzésébe való részvétel. Bevetés
jellegű részfeladatok megoldása, rendezvény biztosítása, tömegoszlatás végrehajtása, a rend fenntartása,
továbbá menekültügyi,- konfliktus és más váratlan helyzet kezelésében történő részvétel szabályainak,
fogásainak átismétlése, megerősítése egyedi helyzetekre vonatkozóan is. Csapattevékenység végzése
határterületen.
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.13/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajátos, ideiglenes tevékenységi,- és bevetési formák, eljárások I.
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket üldöz.
Biztosítja adott cselekmény helyszínét, helyszínbiztosítást végez.
Idegenrendészeti ellenőrzést végez.
Bevetési részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban.
Részt vesz menekültügyi, konfliktus és más váratlan helyzetek kezelésében.
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés esetén, határjel ellenőrzést végez.
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket üldöz.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bevetési jellegű és csapaterős feladatvégzés sajátos előírásai.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
A típus Kényszerítő eszközök sajátos alkalmazása.
A típus Kényszerítő eszközök sajátos alkalmazása.
C típus A jogellenes cselekmények elkövetési módszerei.
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfegyelem.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 65%
Rajz elemzése, hibakeresés 15%
Leírás készítése 10%
Megfigyelés, hibaelemzés 10%
A képzési helyszín jellege: Tanpálya, Taktikai ház, Tanudvar.
Képzési idő: 16 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terület, útszakasz lezárása, átkutatása, EÁP telepítése, működtetése. Különböző típusú gépjárművek és
vezetői okmányaik ellenőrzése. Üldözés, helyszínbiztosítás és idegenrendészeti-, munka felügyeleti
ellenőrzés végzésébe való részvétel. Részvétel bevetés, és rendezvény biztosítási jellegű részfeladatok
megoldásában, tömegoszlatás végrehajtásában, továbbá menekültügyi,- konfliktus és más váratlan helyzet
kezelésében. Szakmailag,- jogilag alátámasztott, lelkileg rendezett fellépések megvalósítása járőr,őrszolgálat során alapesetekben. Az eddig tanult általános előírások alkalmazásának megerősítése,
rendszerezése. Bevetés jellegű valamint bonyolultabb, avagy egyedi feladatok sikeres megoldása. A
feladatok végrehajtását követő adminisztrációs teendők előírásszerű teljesítése. A kényszerítő eszközök és
más egyedi eszközök, berendezések szakszerű, jogszerű alkalmazása. Menekülők fogadása, befogadó
állomásra irányítása, kísérése, itteni elhelyezésük, felügyeletük teljesítése.

14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.14 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Sajátos, ideiglenes tevékenységi,- bevetési formák, eljárások II.
(területi gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít, működtet, személyeket üldöz.
Biztosítja adott cselekmény helyszínét, helyszínbiztosítást végez.
Idegenrendészeti ellenőrzést végez.
Bevetési részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban.
Részt vesz menekültügyi, konfliktus és más váratlan helyzetek kezelésében.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bevetési jellegű és csapaterős feladatvégzés sajátos előírásai.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
A típus Kényszerítő eszközök sajátos alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat.
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés. .
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfegyelem.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Alkalmazkodó képesség, Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Csoportos helyzetgyakorlatok 45%
Műveletek gyakorlása 20%
149

A képzési helyszín jellege: Készenléti Rendőrség és MRFK. (külső) területi szerve.
Képzési idő: 80 óra gyakorlat 1 főnként.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terület, útszakasz lezárása, átkutatása, EÁP telepítése, működtetése. Üldözés, helyszínbiztosítás és
idegenrendészeti-, munka felügyeleti ellenőrzés végzésébe való részvétel. Ideiglenes tevékenységi formák
és eljárások a Rendőrség határrendészetet ellátó szerveinél a külső és belső határokon.
Tömegrendezvények rendjének fenntartásába való részvétel. Tömegoszlatás végrehajtása, célszemélyek
kiemelése. Lehetőség szerint részvétel határrendészeti akcióban, mélységi ellenőrzésben, terület
lezárásban. Részvétel bevetési,- és rendezvénybiztosítási részfeladatok megoldásában. Bevetési szolgálat
tömegoszlatással kapcsolatos felkészítőin történő részvétel. Menekültügyi,- konfliktus és más váratlan
helyzet kezelésével összefüggő tervek és megvalósításuk tanulmányozása.
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/2.15/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Tudáskompetencia rendszerező
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rendőrség szerveinek helye, szerepe, rendeltetése, működési rendje.
B típus Határőrrendészeti-rendőri szervek szervezeti tagozódása, helyi szintű végrehajtó szerv
rendeltetése, tagozódása, hatósági jogosultságai.
A típus A rendőr (határrendészeti rendőr is) kötelességei, jogai, intézkedéseivel szembeni
követelmények
A típus Járőr,- és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok, előírások, lehetőségek.
C típus Bevetési jellegű és csapaterős feladatvégzés sajátos előírásai.
B típus Határforgalom, határrend ellenőrzésének formái, módszerei, eljárási szabályai.
Hozzárendelt szakmai készségek: A komplex megközelítés elfogadása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés, Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó (rendszerező) készség,
Teljesítményorientáció.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 15%
Közreműködés vitafórumon 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege: Szakkabinetek, Számítástechnikai terem, Tanbázis, Tanudvar.
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Képzési idő: 4 óra elméletigényes gyakorlat.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendőrséggel,- annak határrendészetet ellátó helyi szerveivel, valamint az itt dolgozó szolgálati
személyekkel, fellépésükkel, megnyilvánulásukkal kapcsolatos tudnivalók összerendezése, integrálása,
gyakorlatba történő megvalósítása. A köz,- határbiztonság és biztonság összefüggése, az előbbi
megteremtésének és fenntartásának szabályai, előírásai és elvárásai, valamint tényleges érvényre juttatása.
Az együttműködés a társszervekkel és segítőkkel a szolgálat során. Járőr,- ügyeleti és bevetésjellegű
feladatok ellátása, kényszerítő eszközök alkalmazása. Részvétel a közrend,- köz,- és határbiztonság
fenntartásában. Meghatározott személyekkel kapcsolatos külön intézkedések. Személyes szabadságot
korlátozó,- és nem korlátozó intézkedések és ilyenek foganatosítása. Elvárások a rendvédelmi
dolgozókkal szemben szolgálaton kívül. A rendelkezésre álló rendészettechnikai eszközök és ezek
szakszerű, hatékony alkalmazása. A szakmai vizsga menete, lefolyása, az erre való felkészülés végső
lehetőségei.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3. 1 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai-, erőnléti-, kondicionálási szabályok, valamint az egészséges életmódra, rendszeres
testedzésre vonatkozó előírások.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Egészséges életmód elfogadása, érvényesítése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Önfegyelem.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlatok 60%
Önvédelmi gyakorlatok 20%
Fizikai állóképesség fejlesztési gyakorlatok 20%
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A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Tanudvar.
Képzési idő: 24 óra gyakorlat 2 fős és kis létszámú csoportokban, az iskolában.
.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyzetfelismerés, gyors felmérés, elhelyezkedés, felállás önvédelem során. Esések, zuhanások,
gurulások és támadás elhárítása, megtörése. Ütés,- és rúgástechnikák. Testi kényszer,- bilincs és
rendőrbot (tonfa) alkalmazása. Mindezek teljes szolgálati öltözetben, felszereléssel. Fizikai- erőnléti
gyakorlatok.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/3.2/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önvédelem és a kényszerítő eszközök alkalmazása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák: Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai-, erőnléti-, kondicionálási szabályok, valamint az egészséges életmódra, rendszeres
testedzésre vonatkozó előírások.
A típus Intézkedés taktikai fogások, eljárások leírása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Kényszerítő eszközök alkalmazása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom, Önkontroll.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség.
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni gyakorlások segítő felügyelete alatt 100%
A képzési helyszín jellege: Tornaterem, Szabadtér.
Képzési idő: 12 óra gyakorlat párosával az iskolában.

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyezkedés önvédelem során. Esések, zuhanások, gurulások és támadás elhárítása, megtörése. Ütés,- és
rúgástechnikák Testi kényszer,- bilincs és rendőrbot (tonfa) alkalmazása. Alkalmi eszközök felhasználása
az önvédelemre, a támadás elhárítására.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 1 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminalisztika alapjai I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez)
Személyleírást, tárgyleírást készít. Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminalisztika fogalma, a krimináltechnika helye a kriminalisztika rendszerében. A
krimináltechnika ágai. A nyomok és anyagmaradványok biztosításának, rögzítésének szabályai. A
nyomokból és az anyagmaradványokból levonható következtetések. A helyszínbiztosítás rendeltetése,
feladatai. Helyszíni szemle, adatgyűjtés és a forrónyomon felderítés szabályai, ajánlásai. A
nyilvántartások szerepe a siker elérésében. Körözési ismeretek. Kihallgatás, szembesítés, felismerésre
bemutatás valamint bizonyítási kísérlet kötött szabályai, krimináltaktikai ajánlásai. Kép,- és
hangfelvétel készítés szabályai.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 2 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminalisztika alapjai II.
(tanintézeti gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Személyleírást, tárgyleírást készít.
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A büntetőeljárási jog alapjai.
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
D típus A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmai, kategóriái.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Szituációs gyakorlatok 30%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Bűnügyi szakkabinet, Szituációs szakkabinet.
Képzési idő: 16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminalisztika részét képező krimináltechnika alkalmazása a bűnüldözésben. A nyomok és anyag
maradványok vizsgálata, az ezekből levonható következtetések. A nyomok és anyagmaradványok
biztosítása, rögzítése. Helyszínbiztosítás, helyszíni szemle, adatgyűjtés és a forrónyomon felderítés
teljesítése. A rendelkezésre álló nyilvántartások használata, következtetések levonása. Körözések
kezdeményezése, teljesítése. Kihallgatás, szembesítés, felismerésre bemutatás valamint bizonyítási
kísérlet végzése. Bűnügyi fényképezés valamint videofelvételek készítése, kiértékelése.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 3 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
A kriminológia alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kriminalisztika, a kriminológia alapjai.
C típus Hatáskörébe tartozó egyszerűbb megítélésű bűncselekmények nyomozása.
C típus A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei.
Hozzárendelt szakmai készségek:Hozzárendelt személyes kompetenciák: Minőségre törekvés.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 2 óra elmélet osztálykeretben.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kriminológia fogalma, tárgya, alapvető irányzatai, módszerei. A bűnözés, mint társadalmi jelenség,
valamint az ellene való fellépés. Társadalmi változások és bűnözés. A bűnözés aktuális struktúrája
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Magyarországon. A szervezett bűnözés, erőszak a társadalomban. A viktimológia fogalma és
felhasználása. Bűnmegelőzési ismeretek, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata a közterületi
szolgálati személyek esetében. A bűnüldözés állami,- és privát lehetőségeinek összhangja.

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4.4 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Bűnügyi-felderítési specialitások elméleti alapja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kikérdezést, meghallgatást, kihallgatást végez.
Szükség szerint más nyomozati cselekményekben közreműködik.
Részt vesz felderítési, és nyílt információszerzésben.
Bűnmegelőzési jellegű ellenőrzést végez.
Részt vesz bizonyítási eszközök beszerzésébe.
Büntetőeljárási kényszerintézkedések foganatosításában vesz részt.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bűnmegelőzési alapismeretek, fogalmak.
C típus Nyomozási alapfogalmak, technikák, valamint konspirációs rendszabályok.
Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önállóság.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empatikus készség.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Bűnügyi szakkabinet.
Képzési idő: 4 óra gyakorlat, gyakorlati képzési csoportban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információgyűjtés specialitásai a HRK.-i események kapcsán. Az őrizetbe vétel, az előzetes
letartóztatás és távoltartás foganatosítása. A nem személyes szabadságokat korlátozó büntetőeljárási
kényszerintézkedések végzése. Bíróság elé állítás.
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/4. 5 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Bűnügyi-felderítési specialitások gyakorlása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kikérdezést, meghallgatást, kihallgatást végez.
Bűnügyi nyilvántartásokban ellenőriz.
Szükség szerint más nyomozati cselekményekben közreműködik.
Bűnmegelőzési jellegű ellenőrzést végez.
Szükség szerint büntetőeljárási kényszerintézkedések foganatosításában vesz részt.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: Hozzárendelt szakmai készségek: Hozzárendelt személyes kompetenciák: Hozzárendelt társas kompetenciák: Hozzárendelt módszerkompetenciák: Problémamegoldó készség.
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni (rész) munkavégzés felügyelet alatt 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege: szakkabinet és kiépített lakás.
Képzési idő: 8 óra gyakorlat.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bűnügyi,- büntetőeljárási kényszerintézkedések gyakorlása. Határrendészeti-rendőri hatáskörbe tartozó
bűncselekmények, szabálysértések vizsgálata. A viszonylati sajátosságok jelei, kezelési felfogásai.
Személy,- és vagyon elleni bűncselekmények vizsgálatában való részvétel. A terület információgyűjtő
gyakorlatának megismerése, erről szóló jelentés készítése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése jellege

szk
szk
szk
370/5.0/073206

Idegen
nyelv

szk
szk
szk

azonosítója

elméleti elméletig.s gyakorlati összes
gyakorlati

370/5.1/073206
370/5.2/073206
370/5.3/073206
370/5.4/073206
370/5.5/073206
370/5.6/073206

8

8

0

8

8

0

7

7

0
76

2

4

0

14

0

0

0

10

0

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 1/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért, önállóan
kérdéseket alkot és válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete, használata.
Hozzárendelt szakmai készség:
4. szint Magabiztosság, határozottság elérése az idegen nyelv használata
során.
4. szint Udvarias idegen nyelvi fordulatok alkalmazása.
3. szint Olvasott és hallott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Együttműködés, Határozottság. Beszédhelyzetekhez
való gyors alkalmazkodás.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: -
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel párban 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Szituációs kabinet, Számítógépes labor.
Képzési idő: 16 óra (8 -8 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személyi szabadságot korlátozó intézkedések. Kényszerítő eszköz alkalmazásának kilátásba
helyezése. Közlekedési balesetek, segítségnyújtás. Menekültügyi intézkedések. A témához kapcsolódó
nyelvtani tudnivalók ismétlése.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 2/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret IV.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért, önállóan
kérdéseket alkot és válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete.
Hozzárendelt szakmai készség:
4. szint Magabiztosság, határozottság elérése az idegen nyelv használata során.
4. szint Udvarias idegen nyelvű fordulatok alkalmazása.
3. szint Olvasott és hallott idegen nyelvű szöveg megértése.
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség elérése idegen nyelven.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
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Önálló szóbeli megnyilvánulás/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Számítógépes és Szituációs terem.
Képzési idő: 16 óra (8 -8 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Panasz, bejelentés, feljelentés. Kitoloncolás, átadás-átvétel. Közlekedési jelzőtáblák, jelzések.
Szabálysértések. A témák feldolgozásához kapcsolódó nyelvtan ismétlése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 3/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret V.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, szakmai szituációkban kérdéseket, válaszokat megért,
önállóan kérdéseket alkot, válaszokat fogalmaz meg, utasításokat ad.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egy idegen nyelv ismerete, udvarias fordulatok alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság, határozottság idegen nyelv alkalmazása során.
3. szint Hallott és olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Beszédhelyzetekhez való gyors alkalmazkodás.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzetfelismerő készség (idegen nyelvi
környezetben)
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szereplés/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Nyelvi labor.
Képzési idő: 14 óra (7 -7 óra elmélet illetve elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedés kiemelt közlekedési szabálysértés (gyorshajtás) esetén. Rendőri vizsgálatok, intézkedések
egyes bűncselekmények helyszínén. A témák feldolgozásához szükséges nyelvtani ismeretek.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 4/0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegennyelv-ismeret VI.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális szakmai szituációban idegen nyelven kommunikál. (kérdez, válaszol, utasít).
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Udvarias idegen nyelvi fordulatok ismerete és alkalmazása.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Magabiztosság és határozottság elérése idegen nyelvű társalgásban.
3. szint Hallott és olvasott idegen nyelvű szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség a kommunikációban.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Önálló szereplés/szerepjáték egyéni felkészüléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem, Nyelvi és Számítógépes labor.
Képzési idő: 6 óra (2 óra elmélet és 4 óra elméletigényes gyakorlat) csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Intézkedés kiemelt közlekedési szabálysértés (ittas gépjármű vezetése) esetén. A témákhoz kapcsolódó
nyelvtani ismeretek ismétlése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 5 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegen nyelv ismerete VII.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, speciális szituációkban önállóan kérdez,
válaszol és utasít idegen nyelven.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott idegen nyelvű szöveg megértése, kommunikáció idegen nyelven.
3. szint Udvarias, igényes nyelvi fordulatok alkalmazása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önbizalom.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Közérthetőség, határozottság az idegen nyelven való
kommunikáció során.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Együttműködés, Helyzetekhez (nyelvi) való alkalmazkodás.
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Önálló megnyilvánulás egyéni felkészüléssel és szerepjátékkal 40%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Tanterem.
Képzési idő: 14 óra elmélet csoportbontásban.
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beutazás és az országba való tartózkodás szabályai. Okmányellenőrzés közúti,- vasúti,- és légi
határ-átkelőhelyen. Intézkedés a köz,- és határrendi szabályok megsértőivel szemben. Tiltott határátlépés
és vele kapcsolatos intézkedések, eljárások speciális esetei. Érvénytelen úti okmányok, eljárások ilyen
esetekben. A témához elengedhetetlen nyelvtani szabályok.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
370/5. 6 /0732-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai anyaggal bővített idegen nyelv ismerete VIII.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelven kommunikál, speciális szituációkban önállóan kérdez,
válaszol és utasít idegen nyelven.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete.
Hozzárendelt szakmai készségek: Udvarias, igényes nyelvi fordulatok alkalmazása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák: Önfejlesztés-tanulási készség.
Hozzárendelt társas kompetenciák: Empátia.
Hozzárendelt módszerkompetenciák: Helyzethez (idegen nyelvi) való alkalmazkodás
Tanulói tevékenységformák:
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Információk önálló rendszerezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása szerepjátékkal 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Önálló szóbeli megnyilvánulás/ szerepjáték egyéni felkészüléssel 45%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege: Nyelvi labor. (valós körülményekbe ágyazva).
Képzési idő: 10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban. (valós körülményekbe ágyazva).
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kitoloncolás, átadás-átvétel a határon. Eljárás (ember,- árú,- fegyver-lőszer,- sugárzó,- robbanóanyag,
kábítószer, nagy értékű gépjármű) csempészés esetén. A témához kapcsolódó nyelvtani ismeretek
ismétlése.
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TARTALOMJEGYZÉK
4-21. oldal

I. Általános irányelvek
Összesítő táblázat a közös és saját követelménymodulok tananyagegységeiről
A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
370/1.0/ 0725 tananyagegység
370/2.0/ 0725 tananyagegység
370/3.0/ 0725 tananyagegység
370/4.0/ 0725 tananyagegység
370/5.0/ 0725 tananyagegység
370/1.0/ 0731 tananyagegység
370/2.0/ 0731 tananyagegység
370/3.0/ 0731 tananyagegység
370/4.0/ 0731 tananyagegység
370/5.0/ 0731 tananyagegység
370/6.0/ 0731 tananyagegység
370/7.0/ 0731 tananyagegység
370/8.0/ 0731 tananyagegység
370/1.0/ 0738 tananyagegység
370/2.0/ 0738 tananyagegység
370/3.0/ 0738 tananyagegység
370/4.0/ 0738 tananyagegység
370/5.0/ 0738 tananyagegység
370/1.0/ 0732 tananyagegység
370/2.0/ 0732 tananyagegység
370/3.0/ 0732 tananyagegység
370/4.0/ 0732 tananyagegység
370/5.0/ 0732 tananyagegység

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)
(11.)
(12.)
(13.)
(14.)
(15.)
(16.)
(17.)
(18.)
(14.)
(15.)
(16.)
(17.)
(18.)

22-23.oldal
24-27. oldal
28-29. oldal
30-34. oldal
35-44. oldal
45-49. oldal
50-53. oldal
54-61. oldal
62-63. oldal
64-65. oldal
66-84. oldal
85-87. oldal
88-90. oldal
91-93. oldal
94-97. oldal
98-100. oldal
101-118. oldal
119-120. oldal
121-127. oldal
128-132. oldal
133-134. oldal
135-152. oldal
153-154. oldal
155-159. oldal
160-165. oldal
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