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A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
Feladatkompetenciák:
-

A fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai,
számítástechnikai (hardver, szoftver), híradástechnikai, biztonsági berendezéseket kezel, felügyel,
használ, alkalmaz
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy
szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent, jegyzőkönyvet
készít)
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet
Adatot, információt elemez, értékel, ellenőriz
Alkalmazza a fegyveres, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-,
munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi rendszabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat,
közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más módon elhárítja
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Bevetés jellegű részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény
helyszínén
Bűnmegelőzési tevékenységet végez
Csapatszolgálati rajparancsnoki feladatokat hajt végre
Csapda, leshely működtetésével kapcsolatos részfeladatokat végez
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli
Együttműködik - munkakörének megfelelő mértékben - az állami és társadalmi szervezetekkel, a
társszervek munkatársaival
Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel
Eligazításon vesz részt, átveszi-átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és
sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása esetén
Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat, ruházat és
csomagátvizsgálást végez
Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat
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Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri feladatokat
Elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, megakadályozza,
elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését
Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető
szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban
Feljelentést, jegyzőkönyvet készít
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz, adatot, nyílt információt gyűjt és
ellenőriz
Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez
Fogdaőri és kísérőőri feladatokat lát el
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai
felméréseket, egészségügyi és pszichológiai szűréseket
Gépkarabély lőgyakorlatot teljesít
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről,
megakadályozásáról
Helyszínbiztosítási tevékenységet végez
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség,
szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél
Jogsértő cselekményeket felismer, megszakít, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz
Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet, alkalmaz
Kép és hangfelvételt készít
Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el
Körözési információs rendszerben ellenőriz, azonosít, közreműködik személy- és tárgykörözésben
Következetesen betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános
adatvédelmi, ügyviteli, titoktartási szabályokat
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében
Közúti ellenőrzést-, személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz, találat
esetén megteszi a szükséges intézkedéseket
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres, illetve felfegyverkezve elkövetett támadás elhárításában
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén, további
vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában
Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői
engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését
Műszeres ellenőrzést hajt végre
Őrzi a fogvatatottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek
szállításában
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz
Rendezvénybiztosítási feladatokat lát el
Részt vesz rendészeti jellegű bevetési, mélységi ellenőrzési feladatok teljesítésében
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektől és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetektől
Speciális iratokat informatikai eszközzel állít elő
Személy- és tárgyleírást végez
Személygépkocsit vezet
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Szolgálat ellátása során a járőrvezető tevékenységét biztosítja
Szolgálat ellátása során a rá vonatkozó mértékben kommunikál
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Szolgálatot lát el multikulturális környezetben
Tanúkutatást, meghallgatást végez, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt lát el
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és működtet, személyeket üldöz
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt
alkalmaz
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenőkörletét, valamint annak környezetét
Tömegkezelési, tömegoszlatási feladatokat lát el
Utasításokat ad az alárendeltek részére
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Úti okmányokat ellenőriz, kezel, felismeri az ezekkel kapcsolatos jogsértő cselekményeket
Útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések
és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést hajt vége
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Vezeti a szolgálati okmányokat

Szakmai ismeretek:
-

A büntető jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető meghatározások
A fegyveres és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok,
jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek
A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése
A fuvarozáshoz és szállítmányozáshoz szükséges általános okmányok és előírások
A határon átnyúló üldözés, és a belső határok térségében végrehajtott közös járőr szolgálat szabályai
A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai
A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatok
A járőrvezetőre vonatkozó jogok és kötelezettségek
A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
A közúti közlekedés hatósági igazgatása
A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedések
A pirotechnikai anyagok közterületen történő felhasználásának általános szabályai, alkalmazott
engedélyek
A rendőri intézkedéssel szembeni követelmények
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje
A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények
Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok
Alaki, öltözködési, szabályok, előírások
Alapvető elsősegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek
Alkotmányjogi, jogi alapismeretek
Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos
lehetőségek és szabályok
Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések
sajátosságai, eszközkezelés és alkalmazás
Bűnmegelőzési alapok
Büntető jogszabályok különös részi rendelkezései
Büntetőeljárási jogi alapok (alapismeretek, bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések)
Büntetőjogi jogszabályok általános részi rendelkezései
Csapaterős rendőri feladatok végrehajtásához szükséges alapok
Diplomáciai-, és egyéb személyes mentességgel rendelkező személyek körének, egyéb személyi körrel
kapcsolatos alapok, fogalmak
Dokumentációs szabályok
Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített tudása
Eljárás különleges esetekben
Eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedések
Emberi, polgári és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
Fegyver- igazgatásrendészeti alapok
Fegyverzet, lőelmélet, maroklőfegyver használata
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek
Fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok
Fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai alapok
Forgalomirányítás
Gépjármű-vezetés, vezetéstechnika
Gépkarabély fegyver anyag-, és alaplőgyakorlat
Helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai
Idegen nyelvi kommunikáció
Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok
Informatikai biztonság
Intézkedési kötelezettségekre vonatkozó szabályok
Intézkedés-lélektani, kriminálpszichológiai és kommunikációs alapok
Irat-előállítás
Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői
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Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi alapok
Katasztrófa és a tűz elleni védekezés, károk felszámolásának alapjai
Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának alapvető követelményei és elvárásai
Kisebbségjogi és társadalmi ismeretek, romológia
Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásai
Körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei
Közbiztonságra veszélyes és különösen veszélyes eszközök
Közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga
Közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tudás
Közlekedési alapok
Közlekedési ismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenőrzésének taktikai szabályai és
technikai eszközei
Közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenőrzés technikai eszközei, a baleseti helyszínelésre
vonatkozó előírások
Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történő intézkedés szabályai
Kriminalisztika alapjai
Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok
Maroklőfegyverrel végrehajtott lőgyakorlatok időkorlátozással, fedezékhasználattal
Minősített időszaki feladatok általános előírásai
Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és egészségügyi általános szabályok
Objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelési előírásai
Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok
Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
Önvédelem és rendőri közelharc
Parancs, utasítás adásának szabályai
Pszichológia, intézkedés-lélektan és kommunikáció
Rajparancsnoki feladatok ellátásának szabályai
Rendészeti nyilvántartások
Rendőri intézkedések biztonsági és taktikai alapelvei
Rendőri intézkedések taktikai eljárásai
Rendvédelem-történet, szakma történet
Ruházat- és csomagátvizsgálás szabályai
Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása
Szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített feljelentések alaki és
tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása
Szabálysértési jogszabályok általános részi rendelkezései
Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvtudás
Számítástechnikai eszközök kezelése
Személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és
gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
Személyvédelem
Szolgálati formák, szolgálatteljesítés
Távoltartásra vonatkozó szabályok
Terepen történő tájékozódás
Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás, okmányismeret
Útzár telepítésére vonatkozó szabályok

Szakmai készségek:
-

Csapaterős feladatok ellátása
Előítélet-mentes viselkedés
Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése
Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
Idegen nyelvi kommunikáció
Intézkedési készség
Járőrvezető biztosítása
Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése, használata
Laikus elsősegélynyújtás végrehajtása
Maroklőfegyver használata
Objektumvédelmi feladatok végrehajtása
Önvédelmi fogások alkalmazása
Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
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Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása

Személyes kompetenciák:
-

Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Testi erő

Társas kompetenciák:
-

Adekvát metakommunikáció
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Határozottság
Irányíthatóság
Kommunikációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség

Módszer kompetenciák:
-

Figyelem összpontosítás
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Következtetési készség
Problémamegoldás
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