A 32. sorszámú Okmányvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 06

1.2.

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Okmányvizsgáló

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 (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3.

Előírt gyakorlat: 3 év határrendészeti rendőr szakmai gyakorlat

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya:30%

2.8.

Szintvizsga: -

2.9.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A

3.1.1.

FEOR száma

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.

5251
5251
5251

B
FEOR megnevezése
Rendőr
Rendőr
Rendőr

C
a szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
Útlevélkezelő
HRK ügyeletes
Okmányszakértő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Személycseréket, tartalmi hamisításokat felfedi, szaktanácsadói véleményt és dokumentációt készít,
ismeretlen okmányokat dokumentál, szakmai tapasztalatokat átad, továbbít.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-

dönteni a megvizsgált biztonsági okmányok eredetiségéről, hamis, hamisított, fiktív, biankó voltáról,
felfedni, dokumentálni a személycseréket
felfedni, dokumentálni a tartalmi hamisításokat (mechanikai, vegyi törlés, átírás, hozzáírás,
fényképcsere, bélyegzőhamisítás, lapcsere, laphiány, vízumhamisítás)
foglalkozásokat tartani az okmánybiztonsági elemekről, a hamisítások felfedésének lehetőségeiről
eseti szaktanácsadói véleményt készíteni
ellenőrizni a dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit
kezelni az elektronikus okmánynyilvántartó rendszereket (NEKOR; IFADO, PRADO)
ismeretlen okmány feltűnése esetén dokumentálni annak biztonsági elemeit
személyazonosítást végezni, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőrizni

3.3.

úti okmánynyilvántartásokat, teljes körűen ismerni és használni
adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni
okmányvizsgálati módszereket alkalmazni
okmányvizsgálati eszközöket kezelni
felismerni az eredeti okmányok biztonsági elemeit
felismerni az okmányhamisítás módszereit
formailag, tartalmilag megfelelő dokumentációt készíteni és felterjeszteni

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
Rendőr tiszthelyettes (Határrendészetiszakképesítés
54 861 01
rendőr)
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója
megnevezése
10410-12
Az okmányvizsgáló feladatai
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

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

azonosító
10410-12

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezés
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Az okmányvizsgáló feladatai
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: Okmányvizsgálói feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a tételben meghatározott okmányvizsgálói feladatot
végzi el
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az
követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.

10410-12

Okmányvizsgálói

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
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
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
Híradástechnikai eszközök
Nyomtató
Okmányminták
Határforgalom- ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések
Okmányvizsgáló kézi és asztali eszközök, berendezések
Scanner

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8

7. EGYEBEK
7.1.

Validáció: A határrendészeti rendőr szakirányú szakképesítésen túl az okmányvizsgáló szakképesítésráépülés képzést megkezdheti az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező
határrendészeti rendőr, vagy 52 8912 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendész
szakképesítésű hivatásos állományú személy.

7.2.

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

7.2.1.
7.2.2.

A

B

azonosító
szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

55 861 06

Okmányvizsgáló

C
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
Országos Rendőr-főkapitányság

