
RENDŐR 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Rendőr 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés     
    Azonosítószám: 52 861 06 0100 52 01 
    Megnevezés: Kormányőr 
  Azonosítószám: 52 861 02 0100 52 02 
  Megnevezés: Objektumőr és kísérő 
 
3.2 Elágazások    
  Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 01 
  Megnevezés: Határrendészeti-rendőr 
  Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 02 
  Megnevezés: Közrendvédelmi-rendőr 
 
3.3 Ráépülés     
    Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 01 
    Megnevezés: Kutyavezető-rendőr 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5361 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Rendőr 2 2500  
Kutyavezető-rendőr - 400 

 
 



II. 
EGYÉB ADATOK 

 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kormányőr 

 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

 
 Bemeneti kompetenciák: – 

 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 
 Szakmai előképzettség: – 

 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: – 
 Óraszám: 1000 
 
3. Elmélet aránya: 40% 
 
4. Gyakorlat aránya: 60% 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama: – 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
7. Megszerezhető kreditek száma: 67 
 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Objektumőr és kísérő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: – 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 



 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: – 
 Óraszám: 1200 
 
3. Elmélet aránya: 40% 
 
4. Gyakorlat aránya: 60% 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama: – 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
7. Megszerezhető kreditek száma:  80 
 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közrendvédelmi-rendőr 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: 
  
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 50% 
 
3. Gyakorlat aránya: 50% 
 
4. Szakmai alapképzés (van iskolai rendszerben) időtartama: a 0725-06 számú 
követelménymodulhoz tartozó tananyagegységek szereplésének ideje 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):   – 
 
6. Modulzáró vizsga: lehetséges a nevelő- és a szakmai tanácsadó testület egyöntetű döntése 
alapján 
 
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 



8. Megszerezhető kreditek száma:   120 
 
 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Határrendészeti-rendőr 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák:  
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 50% 
 
3. Gyakorlat aránya: 50% 
 
4. Szakmai alapképzés (van iskolai rendszerben) időtartama: a 0725-06 számú 
követelménymodulhoz tartozó tananyagegységek szereplésének ideje 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): - 
 
6. Modulzáró vizsga: lehetséges a nevelő- és a szakmai tanácsadó testület egyöntetű döntése 
alapján 
 
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
8. Megszerezhető kreditek száma:   120 
 
 
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Kutyavezető-rendőr 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai előképzettség: 52 861 06 Rendőr 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: 26 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 



 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 25% 
 
3. Gyakorlat aránya: 75% 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 
 



III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
5361 Rendőr 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

Általános szolgálati feladatokat lát el 
Eszközöket kezel, használ 
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez 
Különféle szolgálatot teljesít 
Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak 
Őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat lát el 
Járőrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít és határforgalmat ellenőriz 
Személyes szabadságot nem, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést 
foganatosít, kényszerítő eszközöket alkalmaz 
Rendőri csapaterős feladatokat lát el 
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt 
Közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti és határrendészeti feladatokat lát el 
Idegen nyelven kommunikál, intézkedik 
Személy- és objektumvédelmi feladatot lát el 
Egyéb szolgálati feladatot teljesít 
A kutyavezető-rendőr: 
A kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatokat lát el 
Őrző-védőmunkát végez szolgálati kutyával 
Járőrszolgálatot teljesít szolgálati kutyával 
Intézkedik bűncselekmény elkövetése esetén, továbbá speciális feladatokat lát el 
szolgálati kutyával 
 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő I. 
 
 



IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0725-06 Rendészeti alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, 
munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, 
továbbá az etikai szabályokat 
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező 
továbbképzéseken 
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja 
az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket 
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, egyen vagy polgári ruházatát ellenőrzi, 
karbantartja, kezeli 
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti 
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet 
Vezeti szolgálati okmányokat 
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra 
Felkészül, felszerel, felveszi az előírt felszereléseket és a lőfegyvert 
Eligazításon vesz részt 
Átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép 
Bevonul szolgálatból 
Jelentést tesz elöljárójának 
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét 
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat 
Ellátja a küldemények átvételével kapcsolatos feladatokat 
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz 

 
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 szabályok, jogosultságok, kötelezettségek 
D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati 

feladatok ellátásának rendje 
D Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
D A közigazgatás alapfogalmai, rendszere 
D Emberi-, állampolgári és kisebbségjogi alapismeretek 
C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok 
B Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői 
C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
D Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások 



C Minősített időszaki feladatok általános előírásai 
B A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek 
C Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek 
D Rendvédelem-történet, szakma történet 
B Fizikai állóképességre vonatkozó előírások és önvédelmi alapismeretek 
D Terepen történő tájékozódás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Információforrások kezelése, egyéni tanulási technikák 
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése 
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 
4 Rendszeretet 
3 Önismeret készsége 
4 Személyre szabott tanulási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Fejlődőképesség, önfejlesztés, önképzés 
Felelősségvállalás 
Kitartás 
Megbízhatóság 
Minőségre törekvés 
Monotónia-tűrés 
Önállóság 
Önfegyelem 
Stressztűrő képesség 
Szabálytudat 

 
Társas kompetenciák: 

Alkalmazkodó képesség 
Együttműködés 
Empatikus készség 
Határozottság 
Irányíthatóság 
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Közérthetőség 

 
Módszerkompetenciák: 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
Figyelemmegosztás 



Helyzetfelismerő készség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Problémamegoldó készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat 
Utasításokat ad az alárendeltek részére 
Együttműködik – munkakörének megfelelő mértékben, mélységben – az állami és 
társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival 
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja 
a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség 
követelményeit 
Fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver) és híradástechnikai 
eszközöket kezel, használ, személygépkocsit vezet 
Biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ 
Kommunikál szervezeten belül és kívül 
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít 
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd 
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) 
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés 
helyszínén, további vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet 
elhárításában 
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és 
vonatkísérő) tevékenykedik 
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, 
megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást 
Ellenőrzi a helyiségek védelmét, zártságát 
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése 
esetén 
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz 
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, 
járművet 
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott 
személyeket 
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést 
kezdeményez) 
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik 
bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni 
bírságot alkalmaz, feljelent) 
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre 
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, 
kardlapot vagy más eszközt alkalmaz 
Közúti ellenőrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít 
Útzárat létesít, működtet 
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában 



Intézkedik szabálysértőkkel szemben, részfeladatot old meg szabálysértési eljárás 
lefolytatásában 
Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít 
Helyszínt biztosít, helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít 
Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan 
nyomozati cselekményeket teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt 
Bevetés jellegű részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban 
Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben 
Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el 
Díszeleg, díszőri feladatokat teljesít 

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

D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai 
D Jogi alapismeretek (különös tekintettel a nemzetközi és humanitárius jogra) 
D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások 
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 

részi rendelkezései 
D A büntetőeljárási jog alapjai 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai 
C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, 

eljárási szabályok 
C A kriminalisztika, a kriminológia alapjai 
A Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés 
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között 
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető 

ismeretek 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei és elvárásai 
D Közlekedési alapismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, 

ellenőrzésének technikai eszközei 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása 
C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei 
D A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak 
C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti (seb-ballisztikai) ismeretek 
D Szolgálati kötelmek, jogok és a szolgálati érintkezés 
C Egy idegen nyelvismerete 
C Szociológiai, pszichológiai, kommunikációs és etikai ismeretek 
D Az eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedésekre vonatkozó ismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
4 Rendszeretet 
4 Egyéni maroklőfegyver szét- és összeszerelése, tűzkésszé tétele 
3 Monotónia tűrés 

 



Személyes kompetenciák: 
Döntésképesség 
Felelősségvállalás 
Minőségre törekvés 
Teljesítményorientáció 
Önbizalom 
Önfejlesztés-tanulási készség 
Önállóság 
Szabálytudat 
Önkontroll 

 
Társas kompetenciák: 

Alkalmazkodó képesség 
Empátia 
Határozottság 
Kommunikációs készség 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
Körültekintés-elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését 
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények 
megelőzéséről, megakadályozásáról 
Sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik a védett személyek 
élete, testi épsége biztonságáról 
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó feladatokat 
Programhely-biztosítási és lakásbiztosítási feladatokat lát el 
Ellátja a büntetőeljárásban résztvevő személyek védelmét 
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli 
esemény, rendezvény helyszínén 
Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez 
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és működtet, személyeket üldöz 
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más 
módon elhárítja 
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi 
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől 
Körzeti megbízotti szolgálatot lát el 
Végzi a nyilvántartott személyek ellenőrzését 
Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat 
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat 
végez 
Tömegoszlatási feladatokat lát el 
Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén 



Útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, 
ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést 
hajt vége, megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben 
elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését 
Műszeres ellenőrzést hajt végre 
Intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, elvégzi a személyi sérüléssel 
járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat 
Bűnmegelőzési tevékenységet végez 
Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri 
feladatokat 
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz 
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási 
kényszercselekmények alkalmazásában 
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, 
továbbá szabálysértési eljárások lefolytatásában 
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező 
anyag, állati tetem és sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, 
biztonsági berendezés meghibásodása esetén 
Idegen nyelven kommunikál 
 

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

C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 
részi rendelkezései 

D A büntetőeljárási jog 
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések 
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai 
C A kriminalisztika, kriminológia 
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai 
D A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése 
C A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, 

engedélyezésre vonatkozó ismeretek 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített 

feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

C A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása 
C Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek) 
C A hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek 
D A közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenőrzés technikai eszközei, a 

baleseti helyszínelésre vonatkozó előírások 
D A közúti közlekedés hatósági igazgatása 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása 
C Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete 
C A fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok 
B A személyvédelem speciális ismeretei 



B Az objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelési előírásai 
A Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai 
B Az útvonal ellenőrzése, útvonal-, programhely- és lakásbiztosítási feladatokra 

vonatkozó ismeretek 
C Szolgálatellátási sajátosságok rendkívüli viszonyok között 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3 m. Szövegszerkesztés. 
2 ECDL 5 m. Adatbázis-kezelés. 
4 Lényeglátás (ráérzés) készsége. 
4 Konfliktusmegoldó készség. 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségvállalás 
Minőségre törekvés 
Teljesítményorientáció 
Önbizalom 
Önfejlesztés-tanulási készség 
Önállóság 
Szabálytudat 
Önkontroll 
Differenciálás 
Ésszerű kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Alkalmazkodó képesség 
Empátia 
Határozottság 
Kommunikációs készség 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Problémamegoldó készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket 
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határsértés, határrend-sértés esetén, 
határjel- és idegenrendészeti ellenőrzést végez 
Határrendészeti feladatai ellátása során őrzi az EU és hazánk ún. külső határát, 
ellenőrzi a határforgalmat, végrehajtja a határbiztonsági deficit kompenzálását 
szolgáló mélységi ellenőrzéseket, végzi az államhatár és a határátkelőhely 
rendjének fenntartásával kapcsolatos teendőit 
Megakadályozza az illegális határátlépést, segíti a legális határátlépést 
Biztosítási jellegű feladatokat hajt végre, figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű 
helyszínbiztosítást végez 



Területet, útszakaszt lezár, átkutat, ellenőrző-átengedő pontot létesít és működtet, 
személyeket üldöz 
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi 
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől 
Részt vesz rendészeti jellegű bevetési, mélységi ellenőrzési feladatok teljesítésében 
Határátkelőhelyen személyeket, járműveket léptet át, elvégzi az ehhez kapcsolódó 
elő- és utószűrést, úti okmányokat ellenőriz, kezel, szükség esetén bevonja azokat 
Visszairányítja a beutazási és tartózkodási feltételeknek nem megfelelő 
személyeket, végrehajtja a külföldiek kitoloncolásával kapcsolatos feladatokat 
Végrehajtja a soron kívüli határátlépésre jogosult személyek átléptetését 
Részt vesz a részleges vagy teljes határzár elrendeléséből adódó teendők 
ellátásában 
Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz 
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz 
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a hatósági engedélyhez 
kötött tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szabálysértési eljárások 
lefolytatásában 
Eljár talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem 
és sérült állat találása esetén 
Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott 
személyek szállításában 
Részt vesz menekültügyi konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében 
Idegen nyelven kommunikál 

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

B A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 
részi rendelkezései 

D A büntetőeljárási jog 
B Határrendészeti, határforgalom-ellenőrzési valamint okmányismeretek 
B Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás 
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések 
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai 
C A kriminalisztika, kriminológia fogalmai 
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai 
C Szabálysértési jogszabályok általános és feladatához kapcsolódó különös 

rendelkezései 
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített 

feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

C A határrendészeti-rendőri bevetés jellegű feladatok végrehajtása 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása 
D Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása 
C Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete 
C A fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok 
B Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői 
C Szolgálatellátási sajátosságok rendkívüli viszonyok között 



 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3 m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 5 m. Adatbázis-kezelés 
4 Lényeglátás (ráérzés) készsége 
4 Konfliktusmegoldó készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségvállalás 
Minőségre törekvés 
Teljesítményorientáció 
Önbizalom 
Önfejlesztés-tanulási készség 
Önállóság 
Szabálytudat 
Önkontroll 
Differenciálás 
Ésszerű-kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Alkalmazkodó képesség 
Empátia 
Határozottság 
Kommunikációs készség 
Együttműködés 
Konfliktusmegoldó képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Problémamegoldó készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0733-06 Kutyavezető rendőr feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Az egyen- és védőruházatát, speciális felszerelését karbantartja 
A szabályzókban rögzített időközönként a kutyájával együtt rész vesz az előírt 
tanfolyamokon 
Meghatározott időközönként ki- és továbbképzi a kutyát 
Szolgálati kutyával kapcsolatos adminisztrációt végez 
Gondoskodik az állat élelmezéséről, biztosítja a kutya elhelyezését, pihentetését és 
a körletének tisztaságát 
Folyamatosan gondozza a szolgálati kutyát, szinten tartja, fejleszti kondícióját, 
gondoskodik a szolgálati kutya egészségi és esztétikai állapotáról 
Betartja az állat-egészségügyi és szállítási szabályokat 
Alkalmazás előtt felkészíti a kutyát az adott feladatra 
Alkalmazás során folyamatosan értékeli a kutya munkáját, nyilvántartja és jelenti a 
kutya alkalmazhatóságával összefüggő állapotot 
Objektumőrzési feladatot lát el, elhárítja a támadást a kutya segítségével 



Szolgálati kutyával őrizteti az előállítottat, igazoltatást végez szolgálati kutya 
biztosítása mellett 
A szolgálati kutyát kényszerítő eszközként alkalmazza 
Előállít, elfog, kísér szolgálati kutya segítségével 
Fokozott ellenőrzésekben vesz rész, helyszínbiztosítási feladatokat végez szolgálati 
kutyával 
Nyomkövetési feladatot és üldözést hajt végre szolgálati kutyával 
Szagrögzítést végez, szolgálati kutyával keresi, kutatja a személyeket 
Szolgálati kutyával terepet, településeket, helyiségeket, járműveket, csomagokat 
kutat át, keresi, felkutatja a robbanóanyagot, felfedi a különböző helyeken lévő 
kábítószert 
Rendezvénybiztosítási feladatokat, készenléti szolgálatot teljesít szolgálati kutyával 
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd 
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) 

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

C A szakterület jelentőségének megfelelő speciális kutyakiképzési módszerek 
általános ismerete, a kutya tanításának különböző módszerei 

C A kutya közlési jelei, a magasabb rendű idegtevékenység típusainak jellemzői 
C A kutyák domináló reakciói, azok meghatározásának módjai a kutyák munkára 

való kiválasztására tekintettel 
C A fegyelmező, ügyességi gyakorlatok tanításának módszerei, folyamata és ezek 

szabályszerű végrehajtása 
C A fiatal, növendék kutyák őrző-védő munkára való felkészítése, csoportos tanítás 

módszerei, fogásai 
B Az őr-, járőrkutya kiképzésének módszerei 
B A kutya és vezetője közötti helyes kapcsolat kialakításának módszerei, a kutyával 

való bánásmód, a szolgálati kutyával szemben támasztott fizikai és pszichikai 
követelmények 

B Az objektumok őrkutyákkal való őrzésének módszerei 
B A kutyák szinten tartásának és továbbképzésének módjai 
B A pórázon vezetés és szabadon követés, ültetés, fektetés, megállítás, behívás, 

helyben maradás, élelem megtagadás tanítása és a gyakorlatok szabályszerű 
végrehajtása 

B Az ügyességi gyakorlatok (akadályugratás, árokugratás, lépcsőn járás, 
palánkmászás, járműre fel- és leugrás) tanítása és szabályszerű végrehajtása 

B A segéd szabályos viselkedése őrző-védő munka közben 
B Az őrző-védő munka tanítási folyamata, a kutyával biztosított intézkedés tanítása 
B A kutyavezető helyes viselkedése az őrző-védő gyakorlatok végrehajtása közben 
B Az intézkedés biztosítása, valamint az előállítás (kísérés) szabályszerű végrehajtása 
D A személyek védelmének, területek, objektumok őrzésének módszerei 
D A kutya nem fertőző belgyógyászati, sebészeti, fül-, szem- és bőrbetegségei, 

valamint a kutya ásványianyag- és vitamin-ellátási zavarai miatt kialakuló 
betegségei 

D A kutya fontosabb fertőző eredetű betegségei 
A Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
B Elsősegély bejelentési kötelezettség kutyaharapás esetén 



B A kutya tartására, elhelyezésére, gondozására, ápolására vonatkozó szabályok, 
valamint a kutya helyes takarmányozásának (etetés, itatás) szabályai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

A vezető szolgálati állat általi elfogadása 
 
Személyes kompetenciák: 

Elhívatottság 
Állóképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
Társas kompetenciák: 

Empatikus készség 
Adekvát metakommunikáció 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelemmegosztás 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0739-06 Kormányőr rendészeti alapfeladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, 
munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, 
továbbá az etikai szabályokat 
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező 
továbbképzéseken 
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, végrehajtja az éves fizikai 
felméréseket és egészségügyi szűréseket 
Egyéni felszerelését, fegyverzetét egyen- vagy polgári ruházatát ellenőrzi, 
karbantartja, kezeli 
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet, vezeti a szolgálati okmányokat 
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra, felkészül, felszerel, felveszi az előírt 
felszerelést és a lőfegyvert 
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép 
Bevonul szolgálatból és jelentést tesz elöljárójának 
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét 
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével, a küldemények átvételével 
kapcsolatos feladatokat 

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

D Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi szabályok 
B Alaki, öltözködési szabályok 
B A szolgálati formákra, szolgálattervezésre, a szolgálatteljesítésre vonatkozó 

alapvető ismeretek 
C Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, magatartási, etikai szabályok 
C A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek 



D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati 
feladatok ellátásának rendje 

D Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
D Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási alapismeretek 
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 

részi rendelkezései 
C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok 
B Fogda- és kísérő-őri feladatok ellátására vonatkozó alapszabályok 
C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
D Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások 
C Minősített időszaki feladatok általános előírásai 
B A híradás és adattovábbítás szabályai 
C Pszichológiai és kommunikációs alapismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Információforrások kezelése 
4 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése 
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: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0740-06 Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat 
Utasításokat ad az alárendeltek részére 
Együttműködik – munkakörének megfelelő mértékben, mélységben – az állami és 
társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival 
Fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver), híradástechnikai, 
biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ, alkalmaz 
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít 
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd 



Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) 
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés 
helyszínén 
További vészhelyzetet elhárít 
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el 
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást, ellenőrzi a 
helyiségek védelmét, zártságát 
Kezeli, felügyeli a biztonsági berendezéseket, jelző eszközöket 
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény miatt 
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad 
Igazoltat, okmányokat ellenőriz, feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, 
átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet 
Elfogást hajt végre 
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, 
kardlapot vagy más eszközt alkalmaz 
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában 
Járőr- és ügyeleti szolgálatban vesz részt 
Díszeleg, díszőri feladatokat lát el 

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

D A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai 
D Jogi alapismeretek 
D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások 
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 

részi rendelkezései 
D A büntetőeljárási jog alapjai 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai 
C Idegenrendészeti, menekültügyi és toloncolási alapfogalmak, eljárási szabályok 
C Szociológiai, pszichológiai, intézkedés-lélektani, kommunikációs és etikai 

ismeretek 
C A kriminalisztika, a kriminológia alapjai 
D A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek 
C Fegyverzettechnikai, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
A Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
D Ügyviteli, ügykezelési, titoktartási szabályok 
C Objektum-, személy- és vagyonvédelmi, járőr és ügyeleti szabályok 
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között 
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezés, károk felszámolása 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei 
D Közúti közlekedés hatósági igazgatása előírásai 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozásának szabályai 
C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei 

 
 



 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
Monotónia tűrés 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 
Önállóság 
Önkontroll 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0741-06 Kormányőri feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elrendeli a jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak letétbe helyezését 
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények 
megelőzéséről, megakadályozásáról, sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel 
gondoskodik a védett személyek élete, testi épsége biztonságáról 
Útvonal ellenőrzési-biztosítási feladatokat lát el 
Programhely biztosítási és lakásbiztosítási feladatokat végez 
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más 
módon elhárítja 
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat, ellenőrző-átengedő pontot (EÁP) létesít, 
működtet 
Személy- és tárgyleírást készít 
Felkérés vagy kirendelés alapján közreműködik más hatóságok által lefolytatott 
eljárásokban 
Rendkívüli őri szolgálatot lát el 

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

B A személyvédelem speciális ismeretei 
D Az elsősegélynyújtásra és az újraélesztésre vonatkozó alapismeretek 
D Az objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelése 
C Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai 
B Az útvonal ellenőrzése, útvonal-, programhely- és lakásbiztosítási feladatok 
C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
B Járőr, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői 
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezés, károk felszámolása 
C Intézkedés-lélektani alapismeretek 
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között 



D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati 
feladatok ellátásának rendje 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
4 Ésszerű kockázatvállalás készsége 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Önállóság 
Önkontroll 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0742-06 Kiegészítő követelménymodul kormányőrök részére a rendőr szakképesítéshez 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti 
Közlekedési eszközöket használ, vezet 
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott 
személyeket 
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést 
kezdeményez) 
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik 
bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni 
bírságot alkalmaz, feljelent) 
Biztonsági intézkedést foganatosít 
Elővezetést, előállítást hajt végre 
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó teendőket 
Ellátja a büntetőeljárásban résztvevő személyek védelmét 
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja 
a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség 
követelményeit 
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi 
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől 
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli 
esemény, rendezvény helyszínén 
Kapcsolatot tart a lakossággal, az önkormányzattal, a társadalmi önvédelmi 
szervezetekkel 
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat 
végez, figyelőszolgálatot teljesít 
Közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, nagyterületű helyszínbiztosítást 
végez 



Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét, tömegoszlatási feladatokat lát el 
Forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát 
Közúti ellenőrzést hajt vége, megtiltja a közlekedésben való részvételt 
Műszeres ellenőrzést hajt végre, intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, 
elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat 
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz 
Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít 
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít 
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, 
ellátja a helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat 
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási 
kényszercselekmények alkalmazásában 
Bűnmegelőzési tevékenységet végez, közreműködik a hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységek ellenőrzésében 
Ellátja a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és 
letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos hatáskörébe tartozó 
feladatokat 
Ideiglenes intézkedést hajt végre a gondoskodásra szorulók és őrizetlenül maradó 
vagyontárgyak megóvására 
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó- és mérgező 
anyag, állati tetem és sérült állat találása esetén 

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

D A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak. A büntető jogszabályok 
általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései 

D A büntetőeljárási jog 
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések 
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai 
C A kriminalisztika, kriminológia 
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés 
D A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése 
C A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenység, engedélyezés 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített 

feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

C A rendőri csapaterős feladatok végrehajtása 
C Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek) 
C A hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek 
D A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a baleseti helyszínelés és a 

forgalomellenőrzés technikai eszközei 
D A közúti közlekedés hatósági igazgatása 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása 
C Szociológiai, pszichológiai, intézkedés-lélektani, kommunikációs és etikai 

ismeretek 
B Az objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelése 



A Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai 
 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 
Önkontroll 
Teljesítményorientáció 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Problémamegoldó készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0734-06 Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, 
munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, 
továbbá az etikai szabályokat 
Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai ismereteit, részt vesz a kötelező 
továbbképzéseken 
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, végrehajtja az éves fizikai 
felméréseket és egészségügyi szűréseket 
Egyéni felszerelését, fegyverzetét egyen- vagy polgári ruházatát ellenőrzi, 
karbantartja, kezeli 
Tevékenységét, megállapításait előírásszerűen dokumentálja, rögzíti 
Pontosan, kipihenten jelentkezik szolgálatra, felkészül, felszerel, felveszi az előírt 
felszerelést, a lőfegyvert és más technikai eszközöket 
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot, szolgálatba lép 
Bevonul szolgálatból, jelentést tesz elöljárójának 
Tisztán tartja a szolgálati és pihenőkörletét 
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével, valamint kísérésével 
továbbá a küldemények átvételével összefüggő feladatokat 

 
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, magatartási, etikai szabályok 
C A szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok, jogosultságok, kötelezettségek 
D Szolgálati kötelmek és jogok, a szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati 

feladatok ellátásának rendje 
D Alkotmányjogi alapismeretek, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
D Emberi-, polgári- és kisebbségjogi, közigazgatási alapismeretek 
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 

részi rendelkezései 
C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok 
B Fogda- és kísérő-őri szolgálatra vonatkozó ismeretek 
C Fegyverzeti, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
D Adat- és ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások 
C Minősített időszaki feladatok általános előírásai 
B A híradás és adattovábbítás szabályai 
C Pszichológiai és kommunikációs alapismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Információforrások kezelése 
3 Helyszínrajzok olvasása, értelmezése 
4 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
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: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0735-06 Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat, utasításokat ad az 
alárendeltek részére 
Együttműködik – munkakörének megfelelő mértékben, mélységben – az állami és 
társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival 



Fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver) és híradástechnikai 
eszközöket használ, kezel 
Biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ 
Jelentést, feljegyzést, feljelentést, jegyzőkönyvet készít 
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd 
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata külső defibrillátor alkalmazásával) 
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés 
helyszínén, további vészhelyzetet elhárít 
Megadja a tőle elvárható felvilágosítást 
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat végez 
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást, ellenőrzi a 
helyiségek védelmét, zártságát 
Kezeli, felügyeli a biztonsági berendezéseket, jelzőeszközöket 
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése 
esetén 
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz 
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, 
járművet 
Elfogást hajt végre, testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, 
rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz 
Útzárat létesít, működtet 
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres támadás elhárításában 
Díszeleg, díszőri feladatokat lát el 

 
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 Nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások 
D Az emberi, kisebbségi és a polgári jog alapjai 
C A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös 

részi rendelkezései 
D A büntetőeljárási jog alapjai 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai 
C Idegenrendészeti, menekültügyi és toloncolási alapfogalmak, eljárási szabályok 
C Intézkedés-lélektan, etikai ismeretek 
C A kriminalisztika, a kriminológia alapjai 
D A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbításra, hírközlésre vonatkozó ismeretek 
C Fegyverzettechnikai, ballisztikai és lőelméleti ismeretek 
A Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
D Ügyviteli, ügykezelési, titoktartási szabályok 
C Objektum-, személy- és vagyonvédelmi szabályok 
C Szolgálatellátási feladatok rendkívüli viszonyok között 
C Katasztrófa és a tűz elleni védekezés, károk felszámolása szabályai 
B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 

végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

A Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának követelményei 



D Közúti közlekedés hatósági igazgatására vonatkozó előírások 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozásának szabályai 
C A körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

Monotónia tűrés 
 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 
Önállóság 
Önkontroll 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0736-06 Objektumőr-kísérői feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elvégzi objektum külső és belső biztosítását 
Személyt hatóság elé állít 
Részt vesz fogvatartott személyek szállításában, ügyeik intézésében 
Megfigyel, figyel személyeket, tevékenységeket 
Kikérdezést, meghallgatást, kihallgatást végez 
Bűnügyi nyilvántartásokban ellenőriz 
Szükség szerint más nyomozati cselekményekben közreműködik 
Bűnmegelőzési jellegű ellenőrzést végez 

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

B Rendvédelem, rendészet, határőrizettel kapcsolatos fogalmak, alapelvek 
A A határrendőrség rendelkezésére álló eszközök, ezek csoportosítása és rendeltetése 
B Határrendőrség helye, szerepe, rendeltetése, működési rendje 
A A határrendőr kötelességei, jogai, intézkedéseivel szembeni követelmények 
B A rendelkezésre álló határőrizeti, speciális rendészettechnikai eszközök 

alkalmazási szabályai 
A Fizikai, erőnléti és kondicionálási szabályok, valamint az egészséges életmódra, 

rendszeres testedzésre vonatkozó előírások 
A Intézkedéstaktikai fogások, eljárások leírása 
D Közlekedési alapismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

A jogszerűség és arányosság elvének elfogadása 



Ésszerű kockázatvállalás 
 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Önállóság 
Önkontroll 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldó készség 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0737-06 Kiegészítő követelménymodul objektumőr-kísérő részére a rendőr 

szakképesítéshez 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti 
Közlekedési eszközöket használ, vezet 
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott 
személyeket 
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést 
kezdeményez) 
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik 
bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni 
bírságot alkalmaz, feljelent) 
Biztonsági intézkedést foganatosít 
Elővezetést, előállítást hajt végre 
Ellátja a Védelmi Program végrehajtásából adódó teendőket 
Ellátja a büntetőeljárásban résztvevő személyek védelmét 
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja 
a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség 
követelményeit 
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi 
személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől 
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli 
esemény, rendezvény helyszínén 
Kapcsolatot tart a lakossággal, az önkormányzattal, a társadalmi önvédelmi 
szervezetekkel 
Részt vesz a csapda telepítésében, leshely működtetésével kapcsolatos feladatokat 
végez, figyelőszolgálatot teljesít 
Közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, nagyterületű helyszínbiztosítást 
végez 
Ellátja a veszélyeztetett személyek védelmét, tömegoszlatási feladatokat lát el 
Forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát 
Közúti ellenőrzést hajt végre, megtiltja a közlekedésben való részvételt 



Műszeres ellenőrzést hajt végre, intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél, 
elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat 
Adatot, nyílt információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz 
Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít 
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít 
Hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket végez, 
ellátja a helyszíni szemlével kapcsolatos feladatokat 
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási 
kényszercselekmények alkalmazásában 
Bűnmegelőzési tevékenységet végez, közreműködik a hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységek ellenőrzésében 
Ellátja a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és 
letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos hatáskörébe tartozó 
feladatokat 
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 
Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el 

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

D A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak. A büntető jogszabályok 
általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései 

D A büntetőeljárási jog 
C A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések 
C A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai 
C A kriminalisztika, kriminológia 
B A helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés 
D A szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése követelményei 
C A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenység, engedélyezés 
C Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései 
D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített 

feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása 
előírásai 

B A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek 
végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi 
követelményei 

C A rendőri csapaterős feladatok végrehajtási szabályai 
C Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek) 
C A hatáskörébe tartozó közúti közlekedési balesetek 
D A közlekedésrendészeti szolgálat technikai eszközei, a baleseti helyszínelés és a 

forgalomellenőrzés technikai eszközei 
D A közúti közlekedés hatósági igazgatásának szabályai 
D Hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozására vonatkozó előírások 
C Intézkedés-lélektani és etikai ismeretek 
C A járőr- és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok 
B Az objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelése 
A Az objektum-, személy- és vagyonvédelem általános szabályai 



 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Minőségre törekvés 
Szabálytudat 
Önkontroll 
Teljesítményorientáció 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Konfliktusmegoldó készség 
Együttműködés 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Problémamegoldó készség 



 
Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű elágazás 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0725-06 Rendészeti alapfeladatok 
0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 
0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok 

 
Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendőr megnevezésű elágazás 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0725-06 Rendészeti alapfeladatok 
0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 
0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok 

 
Az 52 861 06 0100 52 01 azonosító számú, Kormányőr megnevezésű részszakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0739-06 Kormányőr rendészeti alapfeladatai 
0740-06 Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai 
0741-06 Kormányőri feladatok 

 
Az 52 861 02 0100 52 02 azonosító számú, Objektumőr-kísérő megnevezésű 

részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0734-06 Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai 
0735-06 Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai 
0736-06 Objektumőr-kísérői feladatok 

 
Az 52 861 06 0001 52 01 azonosító számú, Kutyavezető-rendőr megnevezésű ráépülés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0733-06 Kutyavezető rendőr feladatai 
 
 



V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány. 
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány. 
Az előírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése. 
B kategóriás gépjárművezetői engedély megléte már a 2. tanév kezdetére. 
E szakmát gyakorlókra vonatkozó aktuális fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti 
elfogadható teljesítése. 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 
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: 
0725-06 Rendészeti alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Általános szolgálati feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (30 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Általános őr- és járőrszolgálati feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő 
eszközök alkalmazása. 



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. vizsgarész 
0738-06 Közrendvédelmi-rendőri feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Közrendvédelmi, közlekedési, csapatszolgálati és igazgatásrendészeti jellegű 
feladatok 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 20 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Komplex rendőri részfeladatok megoldása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban 
történő megnyilvánulás anyanyelven és idegen nyelven 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 25 perc (15 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 
4. feladat 20% 

 
4. vizsgarész 
0732-06 Határrendészeti-rendőri feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Határőrizeti, határforgalom-ellenőrzési és igazgatásrendészeti jellegű feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 180 perc 
 



A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Objektum-őrzési, bevetés jellegű feladatok megoldása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 25 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Komplex rendőri részfeladatok megoldása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban 
történő megnyilvánulás anyanyelven és idegen nyelven 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 25 perc (15 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 
4. feladat 20% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0733-06 Kutyavezető rendőr feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Általános szolgálati feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 40 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kutyakiképzési feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Kynológia 
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 50% 
3. feladat 20% 



 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0739-06 Kormányőr rendészeti alapfeladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Általános szolgálati feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 15 perc (5 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0740-06 Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Általános őr- és járőrszolgálati feladatok II. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő 
eszközök alkalmazása II. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0741-06 Kormányőri feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
 



A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 100% 

 
9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0742-06 Kiegészítő követelménymodul kormányőrök részére a rendőr szakképesítéshez 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Igazgatásrendészeti feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Közrendvédelmi, közlekedési, csapatszolgálati rendőri feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Nyomozási 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 25% 
2. feladat 50% 
3. feladat 25% 

 
10. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0734-06 Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok II 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Általános szolgálati feladatok II 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
11. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0735-06 Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai 



A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Általános őr- és járőrszolgálati feladatok II. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Személyes szabadságot nem korlátozó és korlátozó intézkedések, a kényszerítő 
eszközök alkalmazása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
12. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0736-06 Objektumőr-kísérői feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Komplex határrendészeti részfeladatok végrehajtása (útszakasz lezárása, EÁP 
telepítése, helyszínbiztosítás végrehajtása, üldözés végrehajtása), a teljesítendő 
feladatról szóló eligazítás vétele, a teljesített feladatokról szóló jelentés megtétele 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott szituáció alapján tájékoztatás kérése, illetve tájékoztatás, felvilágosítás 
adása vagy előállított személy meghallgatása, kihallgatása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 30% 

 
13. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0737-06 Kiegészítő követelménymodul objektumőr-kísérő részére a Rendőr 

szakképesítéshez 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Komplex határrendészeti részfeladatok végrehajtása (útszakasz lezárása, EÁP 
telepítése, helyszínbiztosítás végrehajtása, üldözés végrehajtása), a teljesítendő 
feladatról szóló eligazítás vétele, a teljesített feladatokról szóló jelentés megtétele 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 35 perc 
 



A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Megadott szituáció alapján tájékoztatás kérése, illetve tájékoztatás, felvilágosítás 
adása vagy előállított személy meghallgatása, kihallgatása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 25 perc (15 perc felkészülési idő, 10 perc válaszadási idő) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Speciális őr- és járőrszolgálati feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 90 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése%-osan: 
 
Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 30% 
2. vizsgarész: 30% 
4. vizsgarész: 40% 

 
Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendőr megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 30% 
2. vizsgarész: 30% 
3. vizsgarész: 40% 

 
Az 52 861 06 0100 52 01 azonosító számú, Kormányőr megnevezésű részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

6. vizsgarész: 20% 
7. vizsgarész: 30% 
8. vizsgarész: 50% 

 
Az 52 861 06 0100 52 02 azonosító számú, Objektumőr-kísérő megnevezésű 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

10. vizsgarész: 20% 
11. vizsgarész: 30% 
12. vizsgarész: 50% 

 
Az 52 861 06 0001 52 01 azonosító számú, Kutyavezető-rendőr megnevezésű ráépüléshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

5. vizsgarész: 100% 
 



Az 52 861 06 azonosító számú, Rendőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 861 06 0100 52 01 azonosító 
számú, Kormányőr megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

9. vizsgarész: 100% 
 

Az 52 861 06 azonosító számú, Rendőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 861 02 0100 52 01 azonosító 
számú, Objektumőr-kísérő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

13. 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

re
nd

vé
de

lm
i-r

en
dő

r, 
 

 h
at

ár
en

dé
sz

et
i-r

en
dő

r 

 K
or

m
án

yő
r, 

ob
je

kt
um

őr
 é

s  
 k

ís
ér
ő 

 K
ut

ya
ve

ze
tő

-r
en

dő
r 

Fegyverzet X X X 
Lövedékálló mellény X X X 
Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői X X X 
Kényszerítő eszközök X X   
Tömegoszlatás speciális eszközei X X   
Szolgálati járművek X X X 
Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) X     
Híradástechnikai eszközök X X X 
Mérőeszközök X     
Világító berendezés X X X 
Forgalomelterelő eszközök X X   
Videokamera X     
Fényképezőgép X     
Forgalomellenőrző berendezések X     
Nyomtató X     
Telefon, fax X X   
Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya X   X 
Rövid és hosszúpóráz, valamint egyéb kutyakiképző eszközök X   X 
Járőr- és őrfelszerelés X   
Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések X X  
Okmányminták X X  
Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések X   

 
 



VII. 
EGYEBEK 

 
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr OKJ 52 861 06 
szakképesítés tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el. 
 


