
A 30. sorszámú Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 04 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Körzeti megbízott 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1.  A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1.  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2.  Bemeneti kompetenciák: - 

2.2.  Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés 

2.3.  Előírt gyakorlat: 2 év rendőr szakmai gyakorlat 

2.4.  Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

2.5.  Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6.  Elméleti képzési idő aránya: 60% 

2.7.  Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % 

2.8.  Szintvizsga: - 

2.9.   Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma 
FEOR megnevezése a szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 5361 Rendőr Körzeti megbízott 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a 
közbiztonságot és a belső rendet. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- végezni a körzeti megbízott általános feladatait 
- végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait 
- végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait, 
- az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és 

okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését 
- együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal 
- megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján – szolgálatát 
- felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során 
- végzi a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységet 
- végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait 
- végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait 
- bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni 
- a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés 



észlelése esetén 
- adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani 
- bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni 
- büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni 
- elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat 
- intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartani a jogszerűség 
- szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit 
- szolgálata ellátása során lőfegyvert használni 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések  

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 861 01 
Rendőr tiszthelyettes 
(Bűnügyi-rendőr) 

szakképesítés 

3.3.4. 54 861 01 
Rendőr tiszthelyettes 
(Határrendészeti-rendőr) 

szakképesítés 

3.3.5. 54 861 01 
Rendőr tiszthelyettes 
(Közlekedési-rendőr) 

szakképesítés 

3.3.6. 54 861 01 
Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-
rendőr) 

szakképesítés 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosítója megnevezése 
4.3. 10408-12 Körzeti megbízotti feladatok 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 
eredményes letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosítója megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei 
5.2.3. 10408-12 Körzeti megbízotti feladatok gyakorlati, szóbeli 

 
A képzés foglalkozásain való részvétel, a gyakorlati feladatok megoldásában való közreműködés, a személyre 
kiadott feladatok végrehajtása, és a szakmai gyakorlat feladat megoldásainak adott határidőig történő leadása. A 
hiányzás mértéke a kontakt foglalkozási órák 20%-át nem haladja meg. 

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: Körzeti megbízotti gyakorlati feladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs gyakorlatok, közlekedési, Neozsaru rendszerben 
elvégzendő adminisztrációs tevékenység, közrendvédelmi szituáció, illetve különböző bűnügyi 
helyzetek megoldása 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 



5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Körzeti megbízotti szakfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

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 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Fegyverzet  
6.3. Lövedékálló mellény  
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői 
6.5. Szolgálati járművek  
6.6. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) 
6.7. Híradástechnikai eszközök  
6.8. Mérőeszközök  
6.9. Világító berendezés  
6.10. Forgalom elterelő eszközök  
6.11. Videokamera  
6.12. Fényképezőgép 
6.13. Nyomtató  
6.14. Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések 

7. EGYEBEK 

7.1. Validáció: - 

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint 
a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: 

 
 A B C 

7.2.1. azonosító szám 
A szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

A szakképesítés 
ágazat/szakmairány szerint 
illetékes szakmai kamarai 

jogkört gyakorló szerv, szervezet 
7.2.2. 55 861 04 Körzeti megbízott Országos Rendőr-főkapitányság 

 
 


