RENDÉSZETI SZERVEZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

61 861 01

2. A szakképesítés megnevezése:

Rendészeti szervező

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
3.2

Nincs

Elágazások
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

3.3

Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

61 861 01 0010 61 01
Határrendész-szervező
61 861 01 0010 61 02
Katasztrófavédelmi - polgári védelmi szervező
61 861 01 0010 61 03
Rendőrszervező
61 861 01 0010 61 04
Tűzoltószervező

Nincs
3529

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés megnevezése
Rendészeti szervező

Szakképzési
évfolyamok száma
–

Óraszám
1050

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Határrendész-szervező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

A szakképző intézménybe – a munkáltató által
támogatott – szakképesítésre történő jelentkezést (mint
pályázati kérelmet) az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos
szolgálati állományban, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévő, az állam
által elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai)
végzettséggel rendelkező nyújthat be.
felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

60%

3. Gyakorlat aránya:

40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Katasztrófavédelmi-polgári
szervező

védelmi

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

Az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságra – a munkáltató által
támogatott
–
szakképesítésre
történő
jelentkezést
az
Önkormányzati
és
Területfejlesztési
Minisztériumban,
a
rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati

állományban, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban
lévő, az állam által elismert felsőfokú
(egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel
rendelkező nyújthat be.
Iskolai előképzettség:

felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

60%

3. Gyakorlat aránya:

40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben):
–
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Rendőrszervező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

A szakképző intézménybe – a munkáltató által
támogatott
–
szakképesítésre
történő
jelentkezést (mint pályázati kérelmet) az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban és
a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati
állományban, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban
lévő, az állam által elismert felsőfokú
(egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel
rendelkező nyújthat be.

Iskolai előképzettség:

felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:

60%

3. Gyakorlat aránya:

40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): –

–

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Tűzoltószervező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

Az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságra – a munkáltató által
támogatott
–
szakképesítésre
történő
jelentkezést
az
Önkormányzati
és
Területfejlesztési
Minisztériumban,
a
rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati
állományban, a katasztrófavédelem és a
tűzoltóságok állományában, közszolgálati,
közalkalmazotti
jogviszonyban,
továbbá
munkaviszonyban lévő, az állam által elismert
felsőfokú
(egyetemi
vagy
főiskolai)
végzettséggel
rendelkező
munkatársak
nyújthatnak be.

Iskolai előképzettség:

felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

60%

3. Gyakorlat aránya:

40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): –

–

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3529

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Általános szolgálati feladatokat lát el
Eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Kommunikál szervezeten belül és kívül
A határrendész:
Határrendészettel kapcsolatos feladatokat végez
Közreműködik a közbiztonság, a közrend fenntartásában
Államigazgatási és rendészeti feladatokat végez
Vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el
Elemez és erőforrásokat biztosít
A rendőr:
A közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végez
Őr- és ügyeleti szolgálatot lát el
Rendőri csapaterős feladatokat lát el
Közlekedésrendészeti feladatokat lát el
Bűnüldözési feladatokat lát el
Államigazgatási, rendészeti feladatokat lát el
Vezetési, szervezési, ellenőrzési feladatokat lát el
Személy- és objektumvédelmi feladatokat lát el
Egyéb szolgálati feladatot lát el
A polgári védelmi foglakozású:
Polgári védelmi feladatokat szervez
Polgári védelmi kirendeltség és irodavezetői feladatot végez
Katasztrófavédelmi megelőzési tevékenységet végez
Mentésszervezési feladatot lát el
Helyreállítási feladatokat szervez
Hatósági feladatot lát el a veszélyes anyagok súlyos balesetei megelőzése érdekében
A tűzoltó:
Tűzvédelmi ellenőrzést végez
Tűzvédelmi hatósági tevékenységet végez
Részt vesz a tűzvizsgálatban
Helyszíni bírságot szab ki
A szervezet képviseletében szakértői feladatot lát el
Napi szolgálati feladatokat szervez, irányít
Továbbképzést, gyakorlatokat szervez
Riasztásban vesz részt
Tűzoltás-vezetői feladatot lát el
Műszaki mentés vezetői feladatot lát el
Ügyeletvezetői feladatot lát el

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:
0773-06 Rendészeti szervezési közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi,
munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai,
továbbá az etikai szabályokat
Szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, fizikai állóképességét
Ellenőrzi, karbantartja, kezeli egyéni felszerelését
Végrehajtja az elöljárójától kapott utasításokat
Utasításokat ad az alárendeltek részére
Alapszintű egészségügyi ellátást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Együttműködik az állami és társadalmi szervezetekkel, a hazai és nemzetközi
társszervek munkatársaival
Számítástechnikai és híradástechnikai eszközöket használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi rendszabályok
B Alaki, öltözködési szabályok
B A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre vonatkozó
alapvető ismeretek
C Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, etikai szabályok
C A szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok,
kötelezettségek
D A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának rendje
D A Magyar Köztársaság társadalmi rendszere, államszervezetének felépítése,
működése
D A közigazgatás, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás
intézményrendszere, a közigazgatás sajátos tevékenységfajtái
C Minősített időszaki feladatok általános előírásai
B A híradás és adattovábbítás szabályai
C Pszichológiai és intézkedés-lélektani, kommunikációs alapismeretek
A Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Testi erő
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség

3
3
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0774-06 Rendőrszervező, határrendész-szervező közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fegyverzettechnikai eszközöket használ
Vezeti a szolgálati okmányokat
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzat
vezetőivel, képviselőivel és a jegyzővel, tájékoztatót tart az önkormányzat részére
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart fent a területen élőkkel, illetve az ott
dolgozókkal, az önvédelmi szervezetek tagjaival
Tájékoztatja a sajtót
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja
a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség
követelményeit
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad

Segítséget,
eszközöket
vesz
igénybe
feladatai
ellátása
érdekében
magányszemélyektől, jogi személyiségektől és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetektől
Igazoltat, okmányokat, járműveket ellenőriz
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyt
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet
Személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosít
Kényszerítő eszközt alkalmaz
Bűnmegelőzési feladatokat lát el
Helyszíni adatgyűjtést végez
Személyeket, tárgyakat felkutat, köröz, priorál
Forró nyomon üldözést hajt végre
Ellátja a szemlével kapcsolatos feladatokat
Kihallgatási feladatokat lát el (gyanúsított, tanú)
Krimináltechnikai eljárásokat és eszközöket alkalmaz a nyomok felkutatására,
rögzítésére
Krimináltaktikai, kriminalisztikai és kriminológiai módszereket alkalmaz a
bűncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében
Felderítési, nyomozási tevékenységet végez a hatáskörébe tartozó
bűncselekményekben
Beszerzi és alkalmazza a bizonyítási eszközöket
Büntetőeljárási kényszerintézkedéseket alkalmaz
Műszeres (poligráfos) ellenőrzést folytat
Szakvéleményt kér (szaktanácsadó közreműködését veszi igénybe)
Értékelő, elemző tevékenységet folytat
Állampolgári panaszokat, bejelentéseket vizsgál
Közigazgatási hatósági feladatokat végez
Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések
megelőzésében és felderítésében
Ellátja a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és
letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos hatáskörébe tartozó
feladatokat
Tervezi, szervezi a szolgálat ellátását és a munkafeladatokat, ellenőrzi, értékeli
annak hatékonyságát, eredményességét
Irányítja, összehangolja, ellenőrzi beosztottai, munkatársai munkáját
Eligazítja, beszámoltatja, elszámoltatja a beosztotti állományt
Ellenőrzi, értékeli beosztottai adminisztratív ügykezelési tevékenységét
Értékeli a beosztottai teljesítményét
Végzi, illetve közreműködik a munkatársak ki/továbbképzésében, vizsgáztatásában
Biztosítja beosztottai járandóságait, a munkavégzés előírt körülményeit, feltételeit
Hatásköri, illetékességi szabályok alapján felügyeleti jogkör gyakorlásában vesz
részt
Előkészíti és vezeti az értekezleteket, továbbképzéseket, felméréseket
Kockázatelemzést és prognóziskészítést végez, figyelemmel kíséri és értékeli
ennek pontosságát
Tervezi, szervezi és felügyeli és végzi a nyílt és titkos információszerzésre irányuló
tevékenységet
Közlekedési eszközöket használ, vezet
Biztonsági, rendészeti technikai és más speciális eszközöket kezel, használ
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti

Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Határozatot hoz, kiadmányoz
Nyomozati iratokat készít, kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai
D Az állam- és jogtudományok alapvető fogalmai
D A magyar alkotmányjog
D Nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
D Emberi-, állampolgári jogok
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös
részi rendelkezései 1.
D A büntetőeljárás-jog
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései
D Közigazgatási ismeretek, a közigazgatási hatósági eljárás
C Idegenrendészeti, menekültügyi és toloncolási alapfogalmak, eljárási szabályok
C Szociológiai, pszichológiai intézkedés-lélektan, kommunikációs és etikai ismeretek
C Kriminalisztika, kriminológia
D A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbítás, hírközlés
C Fegyverzettechnika, ballisztika és lőelmélet
D Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások
C Objektum-, személy- és vagyonvédelmi és őrzési szabályok
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó
alapismeretek
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek
végrehajtása, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei
D Közlekedési alapismeretek
D A közúti közlekedés hatósági igazgatása
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása
C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei
C Vezetési, szervezési ismeretek
C Bűnügyi operatív ismeretek
Járőr, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Testi erő
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5 Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0775-06 Rendőrszervező saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatokat kezel, rögzít, számítógépes nyilvántartásokat, ügyfeldolgozó rendszereket
vezet
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más
módon elhárítja
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli
esemény, rendezvény helyszínén
Intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés megelőzésére, megszakítására,
felderítésére
Intézkedéseivel összefüggésben kép- és hangfelvételét készít, rögzít
Szervezi az őrzési, objektum-védelemi, létesítményvédelmi feladatok ellátását
Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek
élete, testi épsége biztonságáról
Útvonalellenőrzési, útvonalbiztosítási, programhely-biztosítási, lakásbiztosítási
feladatokat lát el személyvédelem során

Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat, a büntetőeljárásban
részt vevő személyek védelmét
Ügyeletesi, ügyeletes tiszti, ügyeletvezetői szolgálatot lát el
Szervezi, tervezi, ellenőrzi, irányítja a rendőri csapaterős feladatok végrehajtását
Ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe
utalt feladatokat, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét
Rendezvények biztosítását szervezi
Békefenntartó tevékenységet lát el
Terrorelhárító tevékenységet végez
Alparancsnoki, törzsvezetési, egyszemélyi vezetési feladatokat teljesít
Forgalmat irányít
Folyamatosan figyelemmel kíséri a forgalomszervezési kérdéseket, intézkedik azok
hiányosságainak megszüntetésére
Szünetelteti, korlátozza a közúti forgalmat
Ellenőrzi a közúti jelzések, fényjelzőkészülékek meglétét, állapotát, szükség esetén
intézkedik azok javítására, cseréjére
Ellenőrzi a járművezető vezetésre képes állapotát, a gépjármű közlekedéssel
összefüggő okmányait, a jármű közlekedésbiztonsági állapotát
Jogszabályban meghatározott esetekben elveszi, bevonja a járművezető vezetői
engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését
A közlekedés biztonságának veszélyeztetése esetén megtiltja a forgalomban való
további részvételt
Műszeres ellenőrzéseket hajt végre
Megelőzi a közlekedési szabálysértések elkövetését, intézkedik a szabálysértőkkel
szemben
Balesethelyszínelői, balesetvizsgálói feladatokat lát el
Vízi rendészeti feladatokat lát el
Légi rendészeti ellenőrzési tevékenységet folytat
Ellátja a közlekedési hatósági feladatokkal kapcsolatos teendőket
Ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával,
forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat
Ellátja a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
engedélyezésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat
Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzat
vezetőivel, képviselőivel és a jegyzővel, tájékoztatót tart az önkormányzat részére
Támogatást, segítséget nyújt az állami és helyi önkormányzati szervek hivatalos
eljárásainak zavartalan lefolytatásához
Közreműködik a közbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárításában
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók, őrizetlenül maradó
vagyontárgyak megóvására
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó- és mérgező
anyag, állati tetem és sérült állat találása esetén
Ellátja, ápolja a szolgálati állatokat
Díszeleg
Felügyeleti szolgálatot lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D
C
D
C
D
C
C
C
C
C

A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak
A büntető jogszabályok általános részei, valamint a hatáskörébe tartozó különös
részi rendelkezései
A büntetőeljárási jog
Kriminalisztika, kriminológia
Közrendvédelem
Igazgatásrendészet
Csapatszolgálat
Közlekedés (forgalomszervezés, irányítás, ellenőrzés)
Szociológia, pszichológia, intézkedés-lélektan, kommunikáció, etika
Bűnügyi operatív ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Testi erő
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5 Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0776-06 Határrendész-szervező saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a hazai és a schengeni adatbázist
Tervezi, szervezi és vezeti a helyi szintű szerv tevékenységét, működését alap- és
megerősített szolgálati módban, valamint különleges helyzetek megoldásában
Szervezi, összehangolja és vezeti a helyi szintű mobil erők alkalmazását, a
mélységi ellenőrzés megvalósítását
Tervezi és vezeti adott szintű határrendészeti szerv minősített időszaki és
különleges feladatait, továbbá ezek teljesítését
Szervezi a helyi szerv adott időszaki határőrizetét, határforgalom-ellenőrzését, a
határrend fenntartását
Tervezi és szervezi a hatáskörébe utalt igazgatási, idegenrendészeti, menekültügyi
feladatok teljesítését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Határrendészeti általános ismeretek
C Határőrizet
C Határforgalom
C Idegenrendészet, menekültügy, szabálysértés
C Határőrségi bűnügyi-felderítés (operatív)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
5 Kényszerítő eszközök alkalmazása, használata
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság

Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0777-06 Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Informálódik és kommunikál
Veszélyelhárítási terveket készít
Előkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását
Gyakorlatokat, gyakorlásokat szervez
Információkat szolgáltat a szakterületét érintően
Információt gyűjt a veszélyforrásokról, azok mértékéről
Információt gyűjt a rendelkezésre álló erőforrásokról
Segítségnyújtási, együttműködési megállapodásokat készít
Szervezi a riasztást és tájékoztatást
Gondoskodik a polgári védelmi szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról
Végzi a munkavállalók katasztrófa- és polgári védelmi felkészítését
Végzi a polgári védelmi szervezetek felkészítését
Végzi a lakosság katasztrófa- és polgári védelmi felkészítését
Tervezi és szervezi az egyéni védelmet
Tervezi és szervezi a mentést, a helyi és távolsági védelmet
Tervezi és szervezi az anyagi javak védelmét
Tervezi és szervezi a logisztikai támogatást
Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat szervez, tervez
Földrengés, földcsuszamlás katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Nukleáris katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Terrorcselekményekkel összefüggő katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez,
tervez

Migrációs katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Közlekedési, szállítási katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Környezeti katasztrófa elhárítási-feladatokat szervez, tervez
Rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa-elhárítási feladatokat szervez, tervez
Ügyviteli feladatokat végez és szervez
Eszköz- és anyagkészletekkel gazdálkodik
Gazdálkodási tevékenységet végez
Szervezi a helyreállítás feladatait
Közreműködik polgári védelmi szervezetek létrehozásában
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítést végez
Kapcsolatot tart a helyi védelmi bizottságokkal
Szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok vezetőinek
Ellenőrzi és értékeli a szakmai alárendeltségében készített veszélyelhárítási
terveket
Közreműködik káresemény felszámolásában
Közreműködik katasztrófává, illetve katasztrófasújtotta területté nyilvánításban
Közreműködik a külső védelmi terv elkészítésében
Szervezi a lakossági tájékoztatást
Vizsgálja a település rendezési tervét a veszélyforrások összefüggésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A katasztrófavédelem és a polgári védelem hazai szabályozása
C A vezetés és a parancsnoki munka
B Vezetési és szervezési ismeretek alkalmazási módszerei a katasztrófavédelem
területén
C A katasztrófa- és polgári védelem vezetési szintjei, feladatrendszere
B Parancsnoki munka sajátosságai a polgári védelem területén
C Vezetési- és munkaokmányok, térképek, az azokkal való munka sajátosságai
D Veszélyhelyzet-kezelés vezetéséhez szükséges pszichológiai támogatás lehetőségei
C Kommunikáció és informatika
D Veszélyhelyzeti kommunikáció alapjai, a pánikkezelés
C Kommunikáció, felvilágosító és tájékoztató tevékenység a katasztrófavédelemben
A Hírforgalmazás, informatika és eszközeinek használata
C Ügyeleti szolgálatok a katasztrófavédelemben
C Polgári védelem szervezete és működése
D A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikai elvei, biztonsági stratégiája
C Védelmi felkészítés, ország- és gazdaságmozgósítás
E A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere, a védelmi igazgatás
C A polgári védelem szervezeti rendszere, fogalomrendszere
B A polgári védelem tervezési rendszere
C A polgári védelmi felkészítés rendszere
B Települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei
B Lakosságvédelmi ismeretek
A A lakosság riasztásának és tájékoztatásának elvei, eszközei, végrehajtása
B A helyi és távolsági védelem elvei, feladatai
A Az anyagi javak védelmének feladatai
B A radiológiai, biológiai, vegyi és műszaki védelem feladatai

B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
A
C
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
C

Műszaki védelem elvei, feladatai
Katasztrófavédelmi stratégia
Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia ismerete
Katasztrófaesemények rendszerezése, sajátosságai
Természeti és civilizációs katasztrófák jellemzése
Mentésszervezés és a veszélyelemzés
Katasztrófa elleni védelem időszakainak és feladatainak jellemzése
A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere
A veszélyes anyagokkal összefüggő súlyos balesetek elleni védekezés rendszere,
feladata
Határon túl terjedő ipari balesetek hatása elleni védelem rendszere
A veszélyelemzés, kockázatbecslés elvei, a veszélyek beazonosítása
A katasztrófavédelem logisztikai biztosítása, ennek feladatai
Az együttműködő szervek alkalmazásának elvei, igénybevételük rendje
A mentésben való részvétel szabályozása
Védelmi tervezés követelményei
A helyzetértékelések rendszere
Katasztrófavédelmi tervezés
Katasztrófavédelmi tervek tartalmi és formai követelményei
Hatósági, szakhatósági tevékenység
A helyreállítás és újjáépítés szervezési feladatai
A katasztrófavédelem hatósági, szakhatósági feladatai, eljárási rendje
A minősített időszakok rendszere, sajátosságai
Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség
A kulturális javak védelmének szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
3 Kézírás
4 Hallott szöveg megértése
4 Beszédkészség
4 Szakmai olvasott szöveg megértése
3 Íráskészség, fogalmazás írásban
1 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3 Gépírás
4 Információforrások kezelése
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3 Tűzoltás-taktikai jelképek értelmezése
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
5 Tájékozódás
4 Térérzékelés
5 Szakfelszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség

Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0778-06 Tűzoltószervező saját feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tűzvédelmi hatósági ügyintézői feladatokat lát el
Határozatokat és végzést kiadmányozásra előkészít
Tűzvédelmi ellenőrzést tervez, előkészít és végrehajt
A tapasztalatokat értékeli, dokumentálja
Építészeti rajzot olvas
Építési terméket, szerkezeteket, építési módokat értékel, értelmez
Intézkedésre javaslatot tesz, kiadmányt előkészít
Felügyeli és ellenőrzi a tűzoltóságok szaktevékenységét
Kérelmet és tervdokumentációt értékel
Helyszínbejárást tart
Tervezővel konzultál
Szakhatósági állásfoglalást kiadmányozásra előkészít
Intézkedik a kárhelyszín biztosításáról
Lefolytatja a tűzvizsgálat helyszíni szemléjét
Tanúkat, ügyfeleket, szakértőket hallgat meg
Tűzvizsgálati dokumentációt készít
Tűzvédelmi szabálytalanságot dokumentál
Helyszíni bírságot szab ki
Szakértői vizsgálatot végez

Szolgálatvezénylést készít
Szolgálatváltást levezet
Napirendi tevékenységet irányít, ellenőriz
Képzési tematikát állít össze
Foglalkozás és gyakorlattervet készít
Foglalkozást, gyakorlatot tart és értékel
Értékeli a beosztottak felkészültségét, teljesítményét
Tűzjelzést értékel
Elemzi és értékeli a különféle beépített tűzvédelmi berendezések alkalmazhatóságát
Riasztási fokozatot határoz meg
Szükség szerint kommunikál a társ- és hírközlő szervekkel
Meghatározza a felállítás helyét
Meghatározza a tűz megközelítésének módját
Meghatározza a használandó oltóanyagot
Meghatározza a szükséges védőeszközöket, azok alkalmazási módját és
lehetőségeit
Irányítja a felderítést és a beavatkozást
Folyamatosan értékeli a rendelkezésre álló információkat
Meghatározza a beavatkozás módját és taktikáját
Létrehozza a tűzoltás szervezetét
Kárhelyszínt értékel, felderít, beavatkozási módot határoz meg
Irányítja a rábízott tűzoltók munkáját
Meghatározza a beavatkozás eszközeit, gépeit, járműveit, anyagait
Ellenőrzi a beavatkozások technikai eszközeinek készenléti állapotát
Értékeli a veszélyes anyagokat és technológiákat
Védőövezetet, zárt területet határoz meg
Gondoskodik az állomány, a felszerelés és a környezet mentesítéséről
Hírforgalmat szervez, végez, jelentő szolgálatot működtet
Karbantartja és működteti a Riasztási ás Segítségnyújtási Tervet, Tűzoltási és
Műszaki Mentési Tervet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Vezetési, szervezési ismeretek a tűzoltóságnál
E Kommunikáció, felvilágosítás és tájékoztatás
C Parancsnoki munka sajátosságai
E Etikai normák a rendvédelem területén
C Veszélyes anyagok, technológiák
C Veszélyesanyag-ismeret
C Veszélyes anyagok tulajdonságai
C Veszélyes anyagok jelölései és adatbázisai
C Veszélyes körülményeket okozó technológiák jellemzése
C Szerelési ismeretek
E Az egyes gépjárműveken málházott felszerelések elhelyezése
E Szerelési, mentési gyakorlatok
E Szakfelszerelések szerelése, használata
C Égés- és oltáselmélet
C Az égés fajtái és sajátosságai
C Az oltóanyag-ellátás

C
C
C
C
B
C
A
B
B
B
C
B
C
B
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
E
E
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
D
D
C
D
D
C
D

Tűzterjedés- és oltóanyag-számítások
A tűzoltás, műszaki mentés feladatai
A tűzoltás, műszaki mentés szabályozása
A tűzoltás, mentés erő-eszköz számítása
Tűzoltás és műszaki mentés megszervezése
A tűzoltás szervezete, feladatrendszere
Tűzoltás-vezetői tevékenység
Tűzoltási feladatok szabadban, zárt térben
Tűzoltási feladatok veszélyes hatások, körülmények között
Műszaki mentési feladatok
Tűzoltói állomány felkészítése
A beosztotti állomány irányítása, laktanyai és kárhelyi körülmények között
Képzés, továbbképzés módszerei
Gyakorlatok rendszere, megtartásuk rendje
A katasztrófa elleni védelem alapjai
Katasztrófavédelem feladata, szabályozása
Katasztrófaesemények jellemzése
Súlyos ipari balesetek elleni védekezés feladatai
Védelmi tervezés rendszere
Rendészeti szervek katasztrófavédelmi feladatai
A tűzoltóság katasztrófa-elhárítási feladatai
Katasztrófavédelmi szervek készenlétbe helyezésének rendje, riasztás
Minősített időszakok jellemzői
Tűzoltóság radiológiai, biológiai, vegyi védelmi feladatai
Alapismeretek az államról és a jogról
Közigazgatási eljárási ismeretek
Büntetőjogi és szabálysértési jogi ismeretek
Polgári jog
Tűzvédelmi igazgatás
A tűz elleni védekezés szabályozása
A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek
A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere
Gazdálkodó szervek tűzvédelmének megszervezése
Gazdálkodó szervek tűzvédelmi kötelezettségei
A tűzvédelem helyi szabályozása
A tűzvédelmi szervezet és működése
A tűzvédelmi oktatás, szakvizsga
Tűzvizsgálati és szakértői tevékenység
A tűzvizsgálat eljárási szabályai, okmányai
A tűzvizsgálat módszerei, eszközei
Tűzkeletkezési okok megállapítása
Tűzvédelmi szakértői tevékenység
Építészeti ismeretek
Az építési termékek, épületszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és
módosításuk
Tűzvédelmi megfelelőség vizsgálata
A tervezés, kivitelezés tűzvédelmi feladatai, vonatkozásai
A tűzvédelem által igényelt dokumentációk, tervdokumentáció készítése,
ellenőrzése
A tűzvédelmi hatósági tevékenység

C
C
C
E
C
B
B
B
B
C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Tűzvédelmi jogszabályok, szabályozások
Tűzvédelmi hatósági jogkörök és illetékesség
Tűzvédelmi ügyfajták tartalma és eljárási rendje
Tűzvédelmi termékek piacfelügyelete
A tűzvédelemben alkalmazott szankciók
Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység
Tűzvédelmi szakhatósági ügyfajták és jogkörök
Egyes szakhatósági ügyfajták tartalma és az eljárás rendje
Létesítés és használat tűzvédelme
A tűzvédelem szakmai fogalomrendszere
Tűzvédelmi kockázatok értékelése
A létesítés tűzvédelmi alapkövetelményei
Az elhelyezés tűzvédelmi szabályai
Az építés tűzvédelmi követelményei
Az épületgépészet létesítési és üzemeltetési követelményei
A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése
A kiemelten veszélyes létesítmények létesítési szabályai
A tűzvédelmi műszaki számítások és méretezések
A használat általános tűzvédelmi követelményei, szabályai
Az építmények használatbavételének feltételei
A raktározás, tárolás tűzvédelme
A szállítás tűzvédelme
A tömeg(ek) tartózkodására szolgáló építmények tűzvédelme
A mozgásában, cselekvőképességben korlátozottak, gátoltak elhelyezését szolgáló
épületek tűzvédelme
Tűzoltó szakfelszerelések, gépek felépítésének és működésének technikai
jellegzetességei, műszaki paraméterei
A védőeszközök fajtái, műszaki sajátosságai
Tűzoltótechnikai eszközök használatának, alkalmazhatóságának műszaki és
biztonságtechnikai vonatkozású szabályrendszere
Tűzvédelmi technikai eszközök, műszaki követelményei, készenléti állapota
A beépített tűzvédelmi berendezések műszaki jellegzetességei, a telepítés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Információforrások kezelése
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4 Híradástechnikai berendezések, eszközök használata
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Empatikus készség
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság

A 61 861 01 0010 61 01 azonosító számú, Határrendész-szervező megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0773-06
Rendészeti szervezési közös feladatok
0774-06
Rendőrszervező, határrendész-szervező közös feladatok
0776-06
Határrendész-szervező saját feladatok
A 61 861 01 0010 61 02 azonosító számú, Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0773-06
Rendészeti szervezési közös feladatok
0777-06
Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező saját feladatok
A 61 861 01 0010 61 03 azonosító számú, Rendőrszervező megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0773-06
Rendészeti szervezési közös feladatok
0774-06
Rendőrszervező, határrendész-szervező közös feladatok
0775-06
Rendőrszervező saját feladatok
A 61 861 01 0010 61 04 azonosító számú, Tűzoltószervező megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0773-06
Rendészeti szervezési közös feladatok
0778-06
Tűzoltószervező saját feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A 0773-06 azonosító számú Rendészeti szervezési közös feladatok követelménymodul
előírásai alapján megvalósított jelenléti oktatásban való részvételről szóló igazolás.
Rendőrszervező
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevő bocsátható, aki a rendőrszervező szakképzésnek
– a szakképzést végző által kidolgozott – képzési programjában előírt tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és formájú
területi szakmai gyakorlatot – a számára meghatározott rendvédelmi szervnél –
eredményesen teljesíti.
Határrendész-szervező
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevő bocsátható, aki a határrendész-szervező
szakképzésnek – a szakképzést végző által kidolgozott – képzési programjában előírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és
formájú területi szakmai gyakorlatot – a számára meghatározott rendvédelmi szervnél –
eredményesen teljesíti.
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevő bocsátható, aki a katasztrófavédelmi és polgári
védelmi szervező szakképzésnek – a szakképzést végző által kidolgozott – képzési
programjában előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
Tűzoltószervező
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevő bocsátható, aki a tűzoltó szervező
szakképzésnek – a szakképzést végző által kidolgozott – képzési programjában előírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0773-06 Rendészeti szervezési közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálati jogviszonyra és a szolgálati feladatokra vonatkozó feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános rendvédelmi és jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
90%
2. feladat
10%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0774-06 Rendőrszervező, határrendész-szervező közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állam tudományok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bűnügyi tudományok 1
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendvédelmi szakmai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
30%
3. feladat
40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0775-06 Rendőrszervező saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bűnügyi tudományok 2
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bűnügyi operatív ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőri ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama:

30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
30%
3. feladat
40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0776-06 Határrendész-szervező saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Határrendészeti, határőrizeti, határforgalmi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Idegenrendészeti, menekültügyi, szabálysértési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0777-06 Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Polgári védelmi, igazgatási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mentésszervezési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Katasztrófavédelmi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
30%
3. feladat
40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0778-06 Tűzoltószervező saját feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzmegelőzési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tűzoltási és műszaki mentési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tűzoltás-vezetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Tűzoltó műszaki feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
4. feladat
20%
3. A szakmai vizsga értékelése%-osan:
A 61 861 01 0010 61 01 azonosító számú, Határrendész-szervező megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20%
2. vizsgarész:
40%
4. vizsgarész:
40%
A 61 861 01 0010 61 02 azonosító számú, Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20%
5. vizsgarész:
80%

A 61 861 01 0010 61 03 azonosító számú, Rendőrszervező megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20%
2. vizsgarész:
40%
3. vizsgarész:
40%
A 61 861 01 0010 61 04 azonosító számú, Tűzoltószervező megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20%
6. vizsgarész:
80%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
–
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
–

Tűzoltógépjárművek
Tűzoltó szakfelszerelések
Híradóeszközök (rádiók)
Műszaki gyakorlópálya
Tűzoltási gyakorlópálya
Védőeszközök (védőruhák, légzésvédők)
Tűzvizsgálóeszközök
Tűzszimulációs eszközök
Műszaki mentés eszközei
(Szak)tantermek, oktatástechnika
Munkaokmányok, nyilvántartások
Számítástechnikai eszközök, szoftverek
Tűzoltósporteszközök, mászóház
Vízből mentési eszközök, tanuszoda
Külső gyakorlati helyszínek
Szakmai jegyzetek, tankönyvek
Sugárfelderítő műszerek
Vegyi felderítő műszerek
Biológiai mintavevők
Meteorológiai felderítő eszközök
Mentesítő eszközök és anyagok
Térképek, rajzeszközök
Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tűzoltószervező

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Határrendész-szervező
Katasztrófavédelmipolgári
védelmi
szervező
Rendőrszervező

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X

X

X

VII.
EGYEBEK
A Rendészeti szervező szakképesítés Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező elágazása
tekintetében (OKJ szám: 61 861 01 0010 61 02) a vizsgabizottság egy tagját az
Önkormányzati Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság delegálja.
A Rendészeti szervező szakképesítés Tűzoltószervező elágazása tekintetében (OKJ szám: 61
861 01 0010 61 04) a vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati Minisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság delegálja.
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendészeti szervező
OKJ 61 861 01 szakképesítés Határrendész-szervező (OKJ 61 861 01 0010 61 01), valamint
Rendőrszervező (OKJ 61 861 01 0010 61 03) elágazások tekintetében az Országos Rendőrfőkapitányság látja el.

