
A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 861 01 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező, 
Határrendészeti szervező, Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Közlekedési és 
közrendvédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező) 

1.3.  Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4.  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100 - 1600 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: - 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

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 szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

3.1.2. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.3. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.4. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.5. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.6. 0120 
fegyveres szervek középfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.7. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.8. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.9. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai  

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.10. 0120 fegyveres szervek középfokú képesítést Jogszabályban meghatározottak 



igénylő foglalkozásai szerint 

3.1.11. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.12. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.13. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.14. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.15. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.16. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.1.17. 0110 
fegyveres szervek felsőfokú képesítést 
igénylő foglalkozásai 

Jogszabályban meghatározottak 
szerint 

3.2.  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

3.2.1. Bűnügyi szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- bűnüldözési feladatokat lát el 
- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket 
- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- általános szolgálati feladatokat ellátni 
- eszközöket kezelni, használni 
- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni 
- kommunikálni szervezeten belül és kívül 
- ügyeleti szolgálatot ellátni 
- nemzetközi együttműködési feladatokat végezni 
- államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni 
- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni 
- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni 
- adatokat, információkat elemezni, értékelni 
- egyéb szolgálati feladatokat ellátni 

3.2.2.  Büntetés-végrehajtási szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A büntetés-végrehajtási szervezet felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatásos állományban: 
- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez 
- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat végrehajtani 
- a beosztott állomány részére eligazítást tartani 
- a fogvatartottak nevelési feladatait végrehajtani 
- a büntetés-végrehajtási szerv biztonsági szabályait, előírásait betartani 
- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni 
- egyéb szolgálati feladatokat ellátni 

3.2.3.  Határrendészeti szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- határrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a közbiztonságot 
- őrzi az államhatárt, ellenőrzi a határforgalmat 
- fenntartja a határrendet 
- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket 



- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- általános szolgálati feladatokat ellátni 
- eszközöket kezelni, használni 
- adminisztratív, ügykezelési feladatokat elvégezni 
- kommunikálni szervezeten belül és kívül 
- a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat elvégezni 
- határrendészeti és idegenrendészeti feladatokat elvégezni 
- határforgalom és úti okmányokat ellenőrizni 
- a határrendet fenntartani 
- nemzetközi együttműködési feladatokat elvégezni 
- államigazgatási és rendészeti feladatokat elvégezni 
- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni 
- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni 
- adatokat, információkat elemezni, értékelni 
- egyéb szolgálati feladatokat ellátni. 

3.2.4.  Iparbiztonsági szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- hatósági, iparbiztonsági, nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási 
feladatokat végez 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- hatósági ellenőrzést végezni a veszélyes üzemek és a veszélyes áru szállítás biztonsága, valamint 
a kritikus infrastruktúra védelem területén 

- hatósági engedélyezési és szankcionálási tevékenységet végezni a veszélyes üzemek, veszélyes 
áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén 

- iparbiztonsági tervezési, szervezési és mentésszervezési feladatokat végezni a veszélyes üzemek, 
veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén 

- nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási feladatokat végezni 
- iparbiztonsági hatósági felügyeleti ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat 

ellátni 
- iparbiztonsági hatósági és katasztrófavédelmi eljárásokkal kapcsolatos adatokat kezelni 
- továbbképzések, gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában a katasztrófavédelmi szervezet 

képviseletében iparbiztonsági szakértői feladatot ellátni 
- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni 

3.2.5. Katasztrófavédelmi szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódik és kommunikál 
- veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez 
- terveket készít, döntést előkészít, veszélykezelésben részt vesz 
- szervezeteket létrehoz és működtet 
- részt vesz a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban 
- védelemszervezői tevékenységet végez 
- életvédelmi létesítményeket kezel 
- oktatáson, felkészítésen, önképzésen vesz részt, 
- adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végez 
- ellenőrzést végez 
- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban vesz részt 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódni és kommunikálni 
- veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni 
- terveket készíteni, döntést előkészíteni, veszélykezelésben részt venni 
- szervezeteket létrehozni és működtetni 
- részt venni a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban 



- védelemszervezői tevékenységet végezni 
- életvédelmi létesítményeket kezelni 
- oktatáson, felkészítésen, önképzésen részt venni 
- adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végezni 
- ellenőrzést végezni 
- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni 
- veszélykezelésben részt venni 

3.2.6.  Közlekedési és közrendvédelmi szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- közrendvédelmi, közlekedési- és igazgatásrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a 
közbiztonságot 

- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket 
- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket 
- közlekedési hatósági és rendészeti jogkört gyakorol 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- általános szolgálati feladatokat ellátni 
- eszközöket kezelni, használni 
- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni 
- kommunikálni szervezeten belül és kívül 
- a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végezni 
- őr- és ügyeleti szolgálatot ellátni 
- csapatszolgálati feladatokat ellátni 
- közlekedésrendészeti feladatokat ellátni 
- idegenrendészeti feladatokat végezni 
- a határrendet fenntartani 
- nemzetközi együttműködési feladatokat végezni 
- államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni 
- személy- és objektumvédelmi feladatokat ellátni 
- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni 
- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni 
- adatokat, információkat elemezni, értékelni 
- egyéb szolgálati feladatokat ellátni 

3.2.7.  Tűzvédelmi szervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát vezeti és szervezi 
- tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat lát el 
- tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat lát el 
- irányítói feladatokat lát el tűzoltás, műszaki mentés szervezetében 
- közreműködik a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- vezetni és szervezni a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát 
- tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat ellátni 
- ellátni a tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat 
- irányítói feladatokat ellátni a tűzoltás, műszaki mentés szervezetében 
- közreműködni a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében 

- gyakorlatokat, ellenőrzéseket, helyszínbejárásokat tervezni, végrehajtani, értékelni, dokumentálni 
- épületet, építményt, tevékenységet, beépített és egyéb tűzvédelmi berendezéseket, tűzvédelmi 

szempontból szemlézni, elemezni, értékelni, engedélyezni, ellenőrizni, dokumentálni és eljárni a 
tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében 

- tűzjelzést fogadni, értékelni, riasztást elrendelni, vonulást irányítani 

- tervet készíteni a tűzoltás, műszaki mentés tevékenységére 



- közreműködni a tűzvizsgálati eljárásban 

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 

- - - - 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.1.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

4.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.1.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok 
4.1.4. 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok 

 
 A B 

4.2. 
A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

4.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.2.3. 10361-12 Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok 

 
 A B 

4.3. 
A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.3.1. azonosító száma megnevezése 
4.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.3.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok 
4.3.4. 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok 

 
 A B 

4.4. 
A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.4.1. azonosító száma megnevezése 
4.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.4.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok 
4.4.4. 10366-12 Iparbiztonsági szakfeladatok 

 
 A B 

4.5. 
A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.5.1. azonosító száma megnevezése 
4.5.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.5.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok 
4.5.4. 10367-12 Polgári védelmi szakfeladatok 

 
 



 A B 

4.6. 
A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.6.1. azonosító száma megnevezése 
4.6.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.6.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok 
4.6.4. 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező  szakfeladatok 

 
  A B 

4.7. 
A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.7.1. azonosító száma megnevezése 
4.7.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 
4.7.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok 
4.7.4. 10369-12 Tűzoltó szervező szakfeladatok 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

A rendészeti 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. 
 
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 Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.1.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.1.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.1.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok írásbeli 
5.2.1.4. 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok írásbeli 

 
 A B C 

5.2.2. 
A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.2.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.2.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 

5.2.2.3. 10361-12 
Büntetés-végrehajtási szervező 
szakfeladatok 

szóbeli 

 
 A B C 

5.2.3. 
A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.3.1. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.3.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok írásbeli 
5.2.3.4. 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok írásbeli 

 
 A B C 



5.2.4. 
A Rendészeti szervező 

(Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.4.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.4.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.4.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.4.4. 10366-12 Iparbiztonsági szakfeladatok gyakorlati, írásbeli 

 
 A B C 

5.2.5. 
A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű  szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.5.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.5.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.5.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.5.4. 10367-12 Polgári védelmi szakfeladatok gyakorlati, írásbeli 

 
 A B C 

5.2.6. 
A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű  szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 

5.2.6.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.6.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.6.3. 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok írásbeli 

5.2.6.4. 10368-12 
Közlekedési és közrendvédelmi szervező 
szakfeladatok 

írásbeli 

 
  A B C 

5.2.7. 
A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.7.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.7.2. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.7.3. 10365-12 Katasztrófavédelmi közös feladatok gyakorlati, írásbeli 
5.2.7.4. 10369-12 Tűzoltó szervező szakfeladatok gyakorlati, 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. A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10362-12 
Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára 
épülő gyakorlati szituáció végrehajtása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat az 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok 
követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 



5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység – 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező 
közös feladatok és a 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok követelménymodulok 
ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

5.3.2. A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai 
vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. 
Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben 
végrehajtott mozgások összhangjára is. 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, Rendészeti 
szervező (büntetés-végrehajtási szakmairány) feladatai 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Írásbeli számonkérés a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10361-12 Büntetés-
végrehajtási szervező szakfeladatok modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor 
összeállításával. 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a rendészeti szervező (Büntetés-
végrehajtási szervező szakmairány) részére meghatározott vizsgakövetelmények 
alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.3. A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10362-12 
Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára 
épülő gyakorlati szituáció végrehajtása. 



A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok 
követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység – 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező 
közös feladatok és a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok 
követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.4. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, 
majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: iparbiztonsági tervezési és mentésszervezési 
tevékenység és rendészeti alapfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgázó berendezett helyszínen feltételezett káresetnél, veszélyes anyag 
jelenlétében ellátja a káresemény felszámolásához szükséges iparbiztonsági 
(támogatói) szakértői feladatot, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és 
a hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával, majd elvégzi a hatósági 
eljáráshoz kapcsolódó, kötelező adatgyűjtési feladatokat, soron kívüli ellenőrzést tart. 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös 
és iparbiztonsági szakmai ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szakismeretek, 
szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok. 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 



5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Iparbiztonsági szakfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös 
feladatok és az iparbiztonsági szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát 
tartalmazzák. 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 
20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.5. A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai 
vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, 
majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
B) A vizsgafeladat megnevezése: A katasztrófák elleni védekezés során végrehajtandó 
feladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a katasztrófák elleni védekezés 
megszervezésével, illetve megelőzési feladataival kapcsolatos gyakorlati feladatot hajt 
végre. 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös 
és polgári védelmi ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakismeretek, 
szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok. 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 
katasztrófavédelmi közös feladatok és a katasztrófavédelmi szervező szakmai 
ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák. 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.6. A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex 
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi 
alapfeladatok és a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok 
követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció 
végrehajtása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Közrendvédelmi és közlekedési rendőri 
ismeretek 



A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat az 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező 
szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció 
végrehajtása. 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység – 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező 
közös feladatok és a 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok 
követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

5.3.7. A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, 
majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltás-vezetői feladat végrehajtása 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A vizsgázó berendezett helyszínen, feltételezett tűzesetnél ellátja a tűzoltás-vezető 
feladatait, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és a hírforgalmazási 
eszközök tényleges alkalmazásával, majd elvégzi a tűzvizsgálathoz kapcsolódó, 
kötelező adatgyűjtési feladatokat. 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös 
és tűzoltó szakismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és tűzoltó szakismeretek, 
szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok. 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó szervezői szakismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös 



feladatok és a tűzoltó szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát 
tartalmazzák. 
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési 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. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői  
6.4. Kényszerítő eszközök  
6.5. Szolgálati járművek  
6.6. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) 
6.7. Híradástechnikai eszközök  
6.8. Mérőeszközök (valamely meghatározott fizikai illetve kémiai jellemzőt mér) 
6.9. Világító berendezés  

6.10. Videokamera  
6.11. Fényképezőgép  
6.12. Nyomtató  
6.13. Telefon, fax, szkenner  
6.14. Járőr,- őr felszerelés. 
6.15. Figyelést,- látást,- tájékozódást segítő eszközök, berendezések 
6.16. Okmányminták 
6.17. Lövedékálló mellény 
6.18. Mozgást korlátozó eszközök 
6.19. Tömegoszlatás speciális eszközei 
6.20. Forgalom elterelő eszközök 
6.21. Forgalomellenőrző berendezések 
6.22. Védőeszközök (védőruhák, légzés-védők) 
6.23. Műszaki mentés eszközei 
6.24. Munkaokmányok, nyilvántartások 
6.25. Külső valós gyakorlati helyszínek 
6.26. Szakmai jegyzetek, tankönyvek 
6.27. Sugárfelderítő műszerek 
6.28. Vegyi felderítő műszerek 
6.29. Biológiai mintavevők 
6.30. Meteorológiai felderítő műszerek 
6.31. Mentesítő eszközök és anyagok 
6.32. Térképek, rajzeszközök 
6.33. Jogszabálygyűjtemény 
6.34. Tantermek 
6.35. Oktatás-technikai eszközök  
6.36. Tornaterem, sporteszközök 
6.37. Könyvtár 
6.38. Tűzoltó egyéni védőfelszerelések, légzőkészülék 
6.39. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített gépjárművek, málházva 
6.40. Tűzoltó szakfelszerelések, kisgépek, felszerelések  
6.41. Tűz-szimulációs eszközök 



6.42. Sugárvédelmi, biológiai és vegyi védelmi eszközök, védőruhák, mentesítő eszközök és anyagok 
6.43. Tűzoltó gyakorlóházak, gyakorlópályák 
6.44. Életmentés, elsősegélynyújtás oktatási eszközei 
6.45. Iratminták, rendszeresített nyomtatványok 
6.46. Tűzoltósport-felszerelések 
6.47. Veszélyes áru szállítás ellenőrzési eszközei, felszerelései és okmánymintái 

6.48. 
Veszélyes anyag, veszélyes üzem, veszélyes szállítmány, kritikus infrastruktúra hatósági adatbázisok, 
ellenőrzési kézikönyvek és eljárási rendek 

6.49. Veszélyes anyag terjedési modellezés szoftvereszközei 
6.50. Műszaki gyakorlópálya 
6.51. RBV gyakorlópálya 
6.52. Vegyi mentés eszközei 
6.53. Munkaokmányok, nyilvántartások 

7. EGYEBEK 

7. 1. Validáció: - 

7. 2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatainak ellátása: 

 A B C 

7.2.1. 
azonosító 

szám 
A szakképesítés megnevezése a szakmairány 

megjelölésével 

A szakképesítés ágazat / 
szakmairány szerint illetékes 

szakmai kamarai jogkört 
gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 62 861 01 
Bűnügyi szervező 
Határrendészeti szervező 
Közlekedési és közrendvédelmi szervező 

Országos Rendőr-főkapitányság 

7.2.3. 62 861 01 
Iparbiztonsági szervező 
Katasztrófavédelmi szervező 
Tűzvédelmi szervező 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7.2.4. 62 861 01 Büntetés-végrehajtási szervező 
Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága 

7.3. A szakképző intézménybe – a munkáltató által támogatott szakképesítésre – történő jelentkezést a 
Belügyminisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévő, az állam által 
elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező nyújthat be. 

7.4. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező és Tűzvédelmi szervező) 
szakmairányok esetén a képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a 
beiskolázó biztosítja. 

 


