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A 11. SORSZÁMÚ CSAPATSZOLGÁLATI JÁRŐRTÁRS MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 01
Részszakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1000-1500
2. Egyéb adatok

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: –

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: –
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

A
B
FEOR száma
FEOR megnevezése
5251
Rendőr
5251
Rendőr
5251
Rendőr

C
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
Rendőr járőr
Objektumőr és kísérő
Fogdaőr

3.2.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, határrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot
és a belső rendet, az államhatár rendjét, részt vesz menekültügyi feladatok ellátásában.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- általános szolgálati feladatokat teljesíteni
- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni
- őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni
- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket végrehajtani,
kényszerítő eszközöket alkalmazni
- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni
- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni
- közrendvédelmi feladatokat ellátni
- az államhatár rendjét védeni
- menekültügyi feladatokat ellátni.

3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.

B
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

C
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3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

azonosító száma
54 861 01
54 861 01
54 861 01
54 861 01

megnevezése
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)

a kapcsolódás módja
szakképesítés
szakképesítés
szakképesítés
szakképesítés

4. Szakmai követelmények
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

A
B
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója
megnevezése
10352-12
Rendvédelmi alapfeladatok
10370-12
Őr-járőrtársi feladatok
10371-12
Csapatszolgálati feladatok
5. Vizsgáztatási követelmények

5.1.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése.
E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti
követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi
rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele
A

5.2.1
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

azonosító száma
10352-12
10370-12
10371-12

B
C
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Rendvédelmi alapfeladatok
gyakorlati, írásbeli
Őr-járőrtársi feladatok
gyakorlati, írásbeli, szóbeli
Csapatszolgálati feladatok
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen
keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri
intézkedésre való felkészültség, kommunikációja és eszközhasználati készség. A közterületi intézkedést
szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, csapatszolgálati feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.3.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján
érhetők el.

5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli
vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő
vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6.2.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Fegyverzet

6.3.

Lövedékálló mellény

6.4.

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

6.5.

Kényszerítő eszközök

6.6.

Tömegoszlatás speciális eszközei

6.7.

Szolgálati járművek

6.8.

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

6.9.

Híradástechnikai eszközök

6.1.

6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták
7. Egyebek
7.1.

Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják
Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő
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7.2.

a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 03 azonosítószámú
Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítéssel.
a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő
részszakképesítés akkor tekinthető egyenértékűnek jelen részszakképesítéssel, ha az
Objektumőr-kísérő részszakképesítés megszerzését követően öt éven belül a Készenléti
rendőrség vagy az Országos-rendőrfőkapitányság által kiállított Tanúsítvány igazolja, hogy a
személy 160 órás Csapatszolgálati felkészítésben eredményesen részt vett.

A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes
szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.
A

7.2.1.
7.2.2.

azonosító
száma
51 861 01

B

C
A részszakképesítés ágazat/szakmairány szerint
A részszakképesítés megnevezése illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv,
szervezet
Csapatszolgálati járőrtárs
Országos Rendőr-főkapitányság

