
A 33. sorszámú Rendőr zászlós megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 07 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Rendőr zászlós 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600 

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: 3 év rendőr szakmai gyakorlat 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

2.6. Elméleti képzési idő arány: 75% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 25% 

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 B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
a szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakörök(ök) 
3.1.2. 5251 Rendőr Rendőr járőr 
3.1.3. 5251 Rendőr Objektumőr és kísérő 
3.1.4. 5251 Rendőr Fogdaőr 
3.1.5. 5251 Rendőr Közrendvédelmi járőr 

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: 

- alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat ellátni 
- szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátni 
- nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállítani, helyszínre irányítani 
- elsődleges parancsnoki feladatokat ellátni, tanúkutatást, adatgyűjtést végezni, szervezni 
- kapcsolatot tartani a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal 
- kapcsolatot tartani a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel 
- eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezni, irányítani 
- ellenőrző-átengedő pontot telepíteni, működtetni, útvonalat zárni 
- hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt venni 
- hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végezni 



- adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni 
- az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és 

okmányokat 
- szervezni, irányítani és ellenőrizni a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét 
- felkészíteni a szolgálatba lépő állományt 
- beszámoltatni a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készíteni 
- rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedni a szervezete válságkezelő tervei alapján 
- képzést, továbbképzést tartani 
- statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesíteni 
- elemző-értékelő tevékenységet végezni 
- feladatterveket készíteni 
- szakmai idegen nyelven kommunikálni 

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. 10411-12 Rendőr zászlósi 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. 
 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a 
képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés. Szakmai gyakorlaton 
elkészített és határidőre leadott írásos anyag. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10411-12 Rendőr zászlósi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

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: Vezetési, irányítási gyakorlati feladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Komplex (alparancsnoki hatáskörbe utalt) rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen 
keresztül lemérhető a vizsgázó kommunikációs készsége, gyakorlati vezetési és irányítási ismeretei, a 



döntési képessége, illetve a konfliktusmegoldó készsége. A közterületen, magánlakásban, valamint egyéb 
helyen történő rendőri intézkedést szimuláló feladatban az alparancsnok által irányított feladat-végrehajtás 
történik 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatirányítói és parancsnoki ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10411-12 Rendőr zászlósi feladatok követelménymodul elméleti ismeretanyagát 
tartalmazza 
A vizsgafeladat időtartama:120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőr alparancsnoki ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szóbeli vizsgarészben a vizsgázónak a szakmai gyakorlaton elkészített és a határidőre leadott anyaggal 
kapcsolatos kérdésekre kell megválaszolni 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 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 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

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

7. EGYEBEK 

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják 

Jelen szakképesítés-ráépülés egyenértékűnek tekinthető a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 
861 06 0001 52 07 Rendőr „zászlós”szakképesítéssel. 

 

 



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 07 Rendőr zászlós Országos Rendőr-főkapitányság 

 
 


