
KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 03 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Közterületfelügyelő 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5355 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Közterületfelügyelő – 360 
 
 



II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Közterületfelügyelő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: A köztisztviselői kinevezéshez szükséges alkalmazási 

feltételek megléte 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 40% 
 
3. Gyakorlat aránya: 60% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): – 
 Időtartama (évben vagy félévben): – 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 
 



III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
5355 Közterületfelügyelő 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Hatósági intézkedést folytat 
Védi a közterületek rendjét 
Védi a közterületek tisztaságát 
Közreműködik a közbiztonság védelmében 
Együttműködik a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel 
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, 
környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai 
szabályokat 
Ellenőrzi a közterületek jogszerű, engedélyhez kötött használatát 
Biztosítja az önkormányzati közterületi rendezvényeket 
Közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában 
Ellenőrzi az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket 
Közreműködik az állami és önkormányzati vagyon védelmében 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

– – 
 
 



IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0766-06 A közterületfelügyelő feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, 
munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, 
továbbá az etikai szabályokat 
Továbbképzéseken vesz részt és egyénileg képezi magát 
Előírás szerint öltözködik 
Rendeltetésszerűen használja a rendszeresített eszközöket 
Intézkedési kötelezettségének jogszerűen és szakszerűen eleget tesz 
Naponta jelentést ír végrehajtott intézkedéseiről 
Feladatai ellátásával összefüggésben jogsértés észlelésekor büntető-, szabálysértési 
és közigazgatási eljárást kezdeményez 
Megkeresésre felvilágosítást ad és felveszi panaszukat 
Megállapítja az intézkedés alá vont személy azonosságát 
Dokumentumokat készít (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv) 
Felhívja a figyelmet a szabálysértés megszüntetésére 
Helyszíni bírságot szab ki 
Közreműködik állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában 
Visszatartja az elkobzandó dolgokat, átvételi elismervényt állít ki 
Feltartóztatja és szükség esetén előállítja a szabálysértés vagy bűncselekmény 
elkövetésekor tetten ért személyt 
Kerékbilincset alkalmaz 
Járművet feltartóztat 
A tevékenysége során felmerülő konfliktushelyzeteket megelőzi, illetve megoldja 
A feladat végrehajtása érdekében támadás esetén, a jogszabályban megengedett 
kényszerítő eszközt alkalmaz 
Járőrszolgálatot lát el 
Megfigyelést végez 
Feltárja a közterületi vagyontárgyak hibáit, hiányosságait 
Közreműködik a közrendvédelmi feladatok ellátásában 
Ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását 
Ellenőrzi az üzemen kívül helyezett gépjárművek közterületi tárolóit 
Felügyeli a játszótereket és közterületi sportpályákat 
Méri a közterületek zajszintjét 
Ellenőrzi a köztemetők rendjét 
Ellenőrzi a közerkölcs szabályainak betartását 
Eljár a tiltott fürdőzőkkel szemben 
Betartatja a jégen tartózkodás szabályait 
Eljár a tiltott helyen táborozókkal szemben 
Fellép a veszélyes tárgyat elhelyezőkkel szemben 
Intézkedik a jogosulatlan kereskedőkkel szemben 
Eljár a közterületen szeszesitalt árusítókkal és fogyasztókkal szemben 
Ellenőrzi a közterületi hirdetmények és reklámok magyar nyelvű megjelenítését 



Ellenőrzi a közintézmények zászlókihelyezését 
Ellenőrzi az állattartási szabályok betartását 
Betartatja a környezetvédelmi előírásokat 
Ellenőrzi a közterületek tisztántartását végző szolgáltatókat 
Ellenőrzi a közterületek közutak tisztántartását 
Megakadályozza a falfirkálást 
Figyelemmel kíséri az építkezések környékét 
Eljár a köztisztasági szabályok megsértőivel szemben 
Elszállíttatja az illegálisan lerakott hulladékot 
Ellenőrzi a település közigazgatási területén az állami utak állapotát 
Ellenőrzi a közterületen lévő vízelvezetők, átereszek állapotát 
Megfigyeli az illegális szemétlerakó helyeket 
Segítséget nyújt a közrendvédelmi szerveknek 
Biztosítja a robbanásveszélyes területet a tűzszerészek megérkezéséig 
Ellenőrzi a pirotechnikai eszközök árusítását és használatát 
Részt vesz a baleset- és bűnmegelőzési program végrehajtásában 
Együttműködik a rendvédelmi szervekkel a térfigyelő rendszerek működtetésében 
Biztosítja a szavazóhelyiségeket választás során 
Aktív szerepet vállal a drogterjesztés visszaszorításában 
Közös szolgálatot teljesít a rendőrséggel 
Katasztrófa esetén együttműködik a tűz- és katasztrófavédelmi szervekkel 
Határterületeken együtt járőrözik a határőrséggel 
Együttműködik a vám- és pénzügyőrséggel a jövedéki törvény előírásainak 
betartatásában 
Szolgálatot teljesít a polgárőrökkel 
Eseti jelleggel együttműködik az APEH-hel, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel 
és más fogyasztóvédelmi társadalmi szervezettel, ÁNTSZ-szel, erdészetekkel, 
nemzeti parkokkal, a polgármesteri hivatal osztályaival, mezei őrszolgálattal 
Együttműködik a bírói és ügyészi szervekkel 
Közreműködik az építéshatósági feladatok ellátásában 
Más szerv megkeresésében eljár és felvilágosítást ad 
Ellenőrzi a zöldfelületek rendeltetésszerű használatát 
Ellenőrzi a szemétszállítás rendjét 
Ellenőrzi a szeméttároló edények körüli tisztaságot 
Ellenőrzi a piaci és vásári szabályok betartását 
Ellenőrzi az erőszakosan koldulókat, szabálysértő hajléktalanokat 
Ellenőrzi a hirdetmények kihelyezését 
Ellenőrzi a lomtalanítás lebonyolítását 
Betartatja a tűzgyújtási előírásokat 
Ellenőrzi a hó- és síkosság-mentesítést 
Ellenőrzi a forgalomcsillapított övezetek rendjét 
Ellenőrzi a közterületen gyűjtögetőket, guberálókat 
Elszállíttatja az üzemképtelen járműveket 
Ellenőrzi az engedélyhez kötött tevékenységeket 
Ellenőrzi a mozgáskorlátozott-igazolványok használatát parkoláskor 
Eseti jelleggel a helyszínen közterület-használati engedélyt ad ki 
Lezárja a közterületi helyszínt 
Közreműködik a rendezvény lebonyolításában 
Őrzi a rendezvény helyszínét 
Figyel a személy- és vagyonbiztonságra 



Rendkívüli helyzetben segítséget nyújt a rendezvény résztvevőinek 
Megakadályozza az állatkínzást 
Bejelenti a gyepmesternek az elhullott állatokat 
Ellenőrzi az útfelbontásokat és a megbontott útfelületek helyreállítását 
Közreműködik az útkezelővel a forgalmi rend kialakításában 
Informálja az útkezelőt az útburkolatok és környezetük, valamint a forgalmi rend és 
a megváltozott közúti jelzések állapotáról 
Védi az épített és természeti környezetet 
Őrzi az önkormányzati vagyont őrszolgálat során 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B A helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések 
B Alapvető állampolgári jogok és kötelességek 
C Büntetőjogi és büntetőeljárás-jogi alapfogalmak, alapelvek 
C A büntetőeljárás alanyainak jogai és kötelességei 
C A közterület rendjét befolyásoló egyes bűncselekmények 
C A hivatali és a hivatalos személy elleni bűncselekmények 
B Az eljárás megindításának szabályai 
C Szabálysértési alapismeretek, alapfogalmak, alapelvek 
C A közterület rendjét befolyásoló egyes szabálysértések 
C A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
B A közterületfelügyelőre vonatkozó előírások 
C A tulajdon- és a birtokvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak 
B A vagyonvédelem jogi alapjai, eszközei 
C A környezetvédelem jogszabályi alapjai és feladatai 
B A köztisztviselői jogállás 
B Szolgálatszervezési szabályok 
B A felvilágosítás szabályai 
B Az intézkedés általános és az egyes ügyekre vonatkozó szabályai 
C Ügyfélszolgálati feladatok szabályai 
B Az adatkezelés szabályai 
B Az öltözködéssel, felszereléssel kapcsolatos szabályok 
B A kapcsolattartás és együttműködés szabályai 
B A közterületfelügyelő írásos munkájának szabályai 
C A rendszeresített szolgálati eszközök alkalmazásának szabályai 
B Munkavédelmi szabályok 
C Az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos szerepe 
B A közterületi jogsértések közbiztonsággal való összefüggései 
B A közterületi rendetlenség, jogsértés felismerése és okainak feltárása 
B A közterületi problémák megszüntetésének kezdeményezése 
C Kommunikációs alapfogalmak 
C Tipikus szituációs helyzetekben való kommunikáció módszerei 
C A munkája során keletkező konfliktusok kezelése 
C Az önuralom szerepe és jellemzői 
C Önvédelmi alapfogások és fiziológiai alapjaik 
C Az elsősegély alapjai 
C A támadás elhárításának módszerei, eszközei 
C A passzív ellenállás leküzdése 



C A fogásokból való szabadulás 
B A rendszeresített támadáselhárító eszközök szakszerű alkalmazása 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
2 Olvasott szakmai szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 
3 Helyszínrajz olvasása, értelmezése 
3 Helyszínrajz készítése 
4 A közterületi jelképek értelmezése 
3 Számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
3 Tájékozódás 
3 Térérzékelés 
4 Képrögzítő eszközök használata 
4 Zajszintmérő eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Térbeli tájékozódás 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Önfegyelem 
Pontosság 
Stressztűrő képesség 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Határozottság 
Meggyőzőkészség 
Közérthetőség 
Hatékony kérdezés készsége 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 



 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
Információgyűjtés 
Következtetési képesség 
Okok feltárása 
Helyzetfelismerés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem megosztás 



 
Az 52 861 03 0000 00 00 azonosító számú, Közterületfelügyelő megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0766-06 A közterületfelügyelő feladatai 
 
 



V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
A modulzáró vizsga eredményes letétele. 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0766-06 A közterületfelügyelő feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Megadott szituáció alapján felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása és a 
szituációhoz kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott szituáció alapján közterületi (térfelügyeleti) megfigyelés végzése és a 
kapcsolódó mérések végrehajtása, a szabálytalanságok tényének rögzítése és a 
szükséges intézkedések megtétele 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A hatáskörébe tartozó szakmai feladatok végrehajtása és jogszabályi hátterének 
ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (25 percfelkészülési idő, 20 perc válaszadási idő) 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Megadott szituáció alapján kapcsolatfelvétel modellezése; intézkedés során 
felmerülő észrevételek kezelése; a konfliktusmegelőzés és konfliktusmegszakítás 
modellezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő) 
 
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: 

Az önvédelmi fogások és a rendszeresített támadáselhárító eszközök alkalmazása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
 



A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 20% 
4. feladat 20% 
5. feladat 10% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése%-osan: 
 
Az 52 861 03 0000 00 00 azonosító számú, Közterületfelügyelő megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 100% 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

– 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

– 
 



VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

 K
öz

te
rü

le
tfe

lü
gy

el
ő 

Támadáselhárító eszközök X 
Szolgálati kutya (önkormányzati rendelet alapján) X 
Fényképezőgép X 
Videokamera X 
Alkoholszonda X 
Zajszintmérő X 
Gumikesztyű X 
Mérőszalag X 
Rádió-, mobiltelefon X 
Kerékbilincs X 
Irodatechnikai eszközök X 
Zseblámpa X 
Spakli, festékszóró  X 
Távcső X 
Egyenruha, jelzésekkel, tartozékokkal X 

 
 



VII. 
EGYEBEK 

 
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közterületfelügyelő 
OKJ 52 861 03 0000 00 00 szakképesítés tekintetében a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége látja el. 
 
 


