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Képzési Program 

a 

18. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

 

Közbiztonsági rendőrjárőr  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Megnevezése: Közbiztonsági rendőrjárőr képzés 
Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 
Programkövetelmény azonosító száma: 10324002 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti  

kód alapján: 
1032; Személyi és vagyonvédelem 

   

Szintjének besorolása: 

 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:  5 

A képzés célja: 

A szakmai képzésben résztvevő elsajátítsa a szükséges kompetenciákat, szakmai ismereteket és 

szakmai készségeket a tervezett beosztásának ellátásához. 

A Rendőrség utánpótlási igényeinek megfelelően a közterületi, közbiztonsági szolgálatra 

felkészítő képzés szakmailag elfogadott tartalmú, gyakorlatorientált képzés során, kizárólag 

munkakörre felkészítés keretében a létszámigények gyors biztosítását teszi lehetővé.  

 

A képzés célcsoportja: 

A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi 

„A”-„B” besorolási kategóriákba tartozó, szolgálati beosztások ellátására a rendőri 

végzettséggel nem rendelkező személyek, továbbá a korábbi rendőr tiszthelyettes képzésben 

részszakképesítést szerzettek. 

Beszámítás: 

A képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása:  

Az a jelentkező, aki rendelkezik Kormányőr (52 861 06 0100 52 01), Objektumőr-kísérő 
(52 861 06 0100 52 02), Csapatszolgálati járőrtárs (52 861 06 0100 52 03 vagy 51 861 01), 
Járőr (52 861 06 0100 52 04 vagy 51 861 02), Őr-járőrtárs (52 861 06 0100 52 05 vagy 51 
861 03) rendőri részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvánnyal, – kérelmére – a 
képzésbe az Alapkiképzés elnevezésű képzési szakaszt (290 tanóra) követően, a képzés 9. 
hetében, a Járőrtárs képzési időszak kezdetén is bekapcsolódhat. 
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Megfeleltetés: 

1. A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés képzési programjában foglalt – a képzés során 

elsajátított – tananyagegységek tartalma beszámítható és megfeleltethető a Rendőrségi Oktatási 

és Kiképző Központ igazgatója által 29017/3222-11/2021. ált. számon jóváhagyásra került a 

rendőri rendvédelmi alapozó képzés képzési programjának. 

A rendőri rendvédelmi alapozó képzés végrehajtásának igazolása:  

A Felnőttképző által kiállított igazolással. 

2. A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés képzési programjában foglalt – a képzés során 

elsajátított – „Taser vezetettáramos kényszerítő eszköz egyszerűsített alkalmazására vonatkozó 

ismeretek”  tananyagegység tartalma beszámítható és megfeleltethető a Rendőrségi Oktatási és 

Kiképző Központ igazgatója által 29017/2183-149/2021. ált. számon jóváhagyásra került a 

TASER X2 vezetett áramos kényszerítő eszköz egyszerűsített használatára feljogosító 

felhasználói alaptanfolyam (továbbiakban: Taser képzés) képzési programjának.  

A Taser képzés végrehajtásának igazolása: A Felnőttképző által kiállított igazolással. 
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A képzés során megszerezhető kompetenciák 

Sorszám Készségek, 
képességek 

Ismeretek Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mértéke 

1 Alaki fogásokat és 
tevékenységeket 
hajt végre egyénileg 
és kötelékben. 

Ismeri a hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló 
személyekre vonatkozó 
törvényi és egyéb jogi 
rendelkezéseket, alaki 
szabályokat. 

Önmagára nézve 
kötelezőként 
fogadja el a 
szolgálati feladatok 
ellátásának 
szabályait. 

Betartja a 
fegyveres, 
rendvédelmi 
szervekre 
vonatkozó 
jogszabályokat, 
normákat és 
előírásokat.  
Döntéseiért 
felelősséget vállal. 

2 Egyéni lőfegyverét 
magabiztosan 
kezeli. 

Ismeri a tárgyban kiadott 
jogszabályokat és közjogi 
szervezetszabályozó 
eszközöket, elöljárói 
utasításokat, parancsokat. 

Lőkészsége 
fejlesztése 
érdekében 
folyamatos 
önképzésre 
törekszik.  

Betartja a 
fegyverkezelésre 
vonatkozó 
szabályokat és 
előírásokat.  

3 Végrehajtja az 
elöljárójától kapott 
parancsokat, 
utasításokat a 
szolgálati érintkezés 
szabályainak 
megfelelően. 

Ismeri a szolgálati 
alapismeretek fogalmait, a 
parancs, utasítás 
végrehajtására és a szolgálati 
érintkezésre vonatkozó 
előírásokat. Ismeri a 
jogrendszer felépítésének 
logikáját, a fegyveres, 
rendvédelmi szervekre 
vonatkozó jogszabályok és 
az ezzel összefüggő egyes 
jogágak alapfogalmait. 

Elismeri az elöljáró 
jogát az utasítások, 
parancsok kiadására 
és irányítói szerepét 
tiszteletben tartva 
hajtja végre a 
számára 
meghatározott 
feladatokat. 

 

4 Tevékenységét a 
rendészeti szervekre 
vonatkozó egységes 
rendvédelmi etikai 
szabályok szerint 
végzi. 

Ismeri a rendőr 
kötelezettségeit, jogait és 
azok korlátozására 
vonatkozó szabályozást. 
 

Törekszik a rendőri 
eskü tartalmával 
azonosulni és 
betartja a 
rendőrökre 
vonatkozó etikai 
kódexben 
foglaltakat. 
Szolgálaton kívül is 
a hivatásához méltó 
magatartást tanúsít. 
Elfogadja a 
hivatásából adódó 
és a magánéletére is 
kiható 
korlátozásokat. 

Döntései 
meghozatala során 
az etikai 
elvárásokat is 
érvényesíti. 

5 Az adat és 
titokvédelemre 
vonatkozó 
szabályok 
betartásával 
kommunikál. 

Ismeri a Rendőrség, mint 
egyedi, sajátos feladatokat 
ellátó szerv működési 
mechanizmusait.  

Azonosul a 
titoktartási 
követelményekkel. 

Betartja a 
fegyveres, 
rendvédelmi 
szervekre 
egységesen 
vonatkozó általános 
adatvédelmi, 
ügyviteli, 
titoktartási 
szabályokat. 
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Sorszám Készségek, 
képességek 

Ismeretek Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mértéke 

6 Szükséges 
helyzetben 
elsősegélyt nyújt, 
újraélesztést hajt 
végre.  

Ismeri az elsősegélynyújtás 
általános és speciális 
szabályait. (BLS) 

Tiszteli az emberi 
élet értékét, 
tudásához mérten 
aktívan részt vesz az 
elsősegélynyújtásban. 

Az emberi életet és 
testi épséget 
veszélyeztető 
helyzetekben az 
elsősegélynyújtás 
egyes technikáit 
önállóan, vagy 
együttműködésben 
alkalmazza a 
gyakorlatban.  

7 Rendvédelmi 
híradástechnikai 
eszközöket 
rendeltetésszerűen 
használ.  

Ismeri a rendszeresített BM 
vezetékes és vezeték nélküli 
hírközlési, hírtovábbítási 
eszközeit, azok 
használatának szabályait. 

Nyitott a feladatok 
megértésére, motivált 
azok sikeres 
végrehajtásában. 

Betartja a készülék 
használatára 
vonatkozó 
szabályokat. 

8 Teljesíti a 
hivatásos szolgálat 
ellátásának 
fizikális 
követelményeit. 

Ismeri az erő, állóképesség 
és gyorsaság fejlesztésének 
lehetőségeit, módszereit. 

Céltudatosan fejleszti 
fizikai 
állóképességét, 
erőnlétét. 

Felelősnek érzi 
magát a fizikális 
felkészültségéért. 

9 Járőrszolgálatot lát 
el. 

Ismeri a járőrszolgálati, 
őrszolgálati, a készenléti 
szolgálati formára, a 
szolgálatba lépés 
követelményeire, a tiltó 
rendszabályokra, az 
eligazításra, a 
beszámoltatásra és a 
szolgálatok ellenőrzésére 
vonatkozó szabályokat. 

Alkalmazkodik a 
szolgálat-
teljesítéshez 
kapcsolódó 
helyzetekhez és 
azokban megfelelő 
teljesítményt nyújt. 

 Felismeri a 
döntéshelyzeteket, 
és a rendelkezésre 
álló információk, 
valamint 
parancsnoka 
utasítására, illetve 
járőrvezetőként 
önálló döntése 
alapján az adott 
helyzetben 
elvárható 
tevékenységet 
végez. 

10 Intézkedik   
felkérésre, vagy 
utasításra, illetve 
járőrvezetőként 
önálló döntése 
alapján. Saját 
képességeinek, 
lehetőségeinek 
ismeretében 
határozottan lép 
fel.  

Ismeri a rendőri intézkedések 
biztonsági és taktikai 
alapelveit, az 
intézkedésekkel kapcsolatos 
jogi (büntető-, 
büntetőeljárásjogi-, 
szabálysértési-, 
közigazgatási-jog) és rendőr-
szakmai (közrendvédelmi) 
követelményeket. Esetleírás 
vagy látott esemény alapján 
felismeri a közrendvédelmi 
járőr szolgálatellátása során 
tapasztalt 20 leggyakrabban 
elkövetett bűncselekményt és 
a 20 leggyakrabban 
elkövetett szabálysértést. 
Tisztában van a személyi 
szabadságot nem korlátozó 
és a személyi szabadságot 
korlátozó rendőri 
intézkedésekkel. 

Keresi az 
együttműködés 
lehetőségét, felismeri 
az eltérő 
helyzetekből fakadó 
járőri szerepeket. 
 

Betartja a 
jogszerűség, 
szakszerűség, 
arányosság, 
objektivitás, 
biztonság és 
eredményesség 
követelményeit. 
 

 



6 
 

  



7 
 

Sorszám Készségek, 
képességek 

Ismeretek Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mértéke 

11 Kényszerítő 
eszközt a 
szolgálati 
szabályoknak 
megfelelően 
alkalmaz.  

Ismeri a kényszerítő 
eszközöket és ezek 
alkalmazásának alapvető 
követelményeit és elvárásait. 

Önmagára nézve 
kötelezőnek tartja a 
kényszerítő eszközök 
alkalmazására 
vonatkozó elvek 
figyelembevételét és 
szabályainak 
betartását. 

Felismeri és 
mérlegeli a 
kényszerítő eszköz 
használatának 
lehetőségét, 
valamint 
szükségességét. 

12 Helyszínbiztosítási 
feladatokat hajt 
végre. 

Ismeri a helyszínbiztosításra 
vonatkozó rendelkezéseket. 

Szakmai 
igényességre, 
szakszerűségre, 
pontosságra törekszik 
munkája során.  

Felismeri és 
felvállalja az adott 
helyzet által 
meghatározott és 
megkövetelt 
felelősséget.  

13 Elkészíti a rendőri 
intézkedésekhez 
kapcsolódó 
dokumentumokat, 
 használja a 
Rendőrségnél 
rendszeresített 
ügyiratkezelő, 
ügyfeldolgozó 
programot. 

Ismeri a jelentésre, 
feljelentésre, más szolgálati 
okmányok kitöltésére 
vonatkozó alaki és tartalmi 
szabályokat. Ismeri az 
ügyfeldolgozó program 
működését, képes azt 
önállóan és hatékonyan 
alkalmazni. 

Szakmai 
igényességre, 
szakszerűségre, 
pontosságra törekszik 
munkája során. 

A munkakörének 
megfelelő 
dokumentációt 
vezeti. 

14 Részt vesz terület, 
útszakasz 
lezárásában, 
átkutat, útzárat 
létesít és 
működtet, 
személyeket 
üldöz, ellenőrző-
átengedő pont 
szolgálati 
csoportban lát el 
feladatot. 

Tisztában van a zárásra, 
kutatásra és az útzár 
telepítésére, 
az ellenőrző-átengedő pontra 
vonatkozó általános 
előírásokkal. Ismeri az EÁP 
szolgálati elemeinek 
feladatait, az oda beosztottak 
feladataira vonatkozó 
szabályokat. Ismeri a 
csapatszolgálat 
alapfogalmait.  

Alkalmazkodik a 
szolgálat-
teljesítéshez 
kapcsolódó 
helyzetekhez és 
azokban megfelelő 
teljesítményt nyújt. 

Szakmai 
útmutatások, 
utasítások alapján 
végzi munkáját, 
összetett, de ismert 
feladathelyzetekben 
akár önállóan is, 
felelősségtudattal 
tevékenykedik. 
Közös 
feladatvégrehajtás 
során kiemelt 
figyelmet fordít 
társaira és 
környezetére. 

15 Sajátos rendőri 
intézkedések 
foganatosít, illetve 
annak 
foganatosításában 
részt vesz.  

Ismeri a hozzátartozók 
közötti erőszak miatt 
alkalmazható, az 
iskolakerülő gyermekkorú 
személyekkel szemben 
foganatosítható, intézkedések 
biztonsági és taktikai 
alapelveit. 

Felismeri és megérti 
saját és a másik 
személy érzelmi 
állapotát, valamint az 
abból eredő 
viselkedések közötti 
összefüggéseket, 
azokat a helyzetnek 
megfelelően kezeli. 

Konfliktus 
helyzetben is 
képes, ha kell, 
önállóan döntést 
hozni és ennek 
megfelelően eljárni. 

16 A jogsértő 
cselekményeket 
megelőzi, 
bekövetkezésük 
esetén azokat 
felismeri és 
megszakítja. 
Intézkedik 
bűncselekmény, 

Ismeri a rendőri 
intézkedéssel szembeni 
követelményeket, a büntető 
jogszabályok és a 
szabálysértési jogszabályok 
különös részi rendelkezéseit. 

A feladat elvégzése 
során az optimális 
döntést hozza meg. 

Önállóan felismeri 
és felvállalja az 
adott helyzet által 
meghatározott és 
megkövetelt 
felelősséget. Külső 
ösztönzés nélkül is 
folyamatosan 
elvégzi feladatait. 
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vagy szabálysértés 
észlelése esetén. 

Sorszám Készségek, 
képességek 

Ismeretek Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mértéke 

17 Közlekedésrendészeti 
ellenőrzésben vesz 
részt.  
Megelőzi, 
megszakítja, 
valamint részt vesz a 
jogsértő 
cselekmények 
szankcionálásában.  

Tisztában van a közlekedési 
és közlekedésigazgatási 
alapfogalmakkal, a 
közlekedésben való részvétel 
személyi-, tárgyi-, általános 
feltételeivel. 
Ismeri a járművek 
megállításának szabályait, a 
megállított járművek 
ellenőrzésének végrehajtásra 
vonatkozó taktikai 
előírásokat. 

Feladat 
végrehajtása során 
törekszik a 
határozott, 
szakszerű és 
érthető írásbeli és 
szóbeli 
kommunikációra. 

Felismeri a jogsértő 
cselekményeket.   

18 Közösen hajt végre 
feladatot társ 
rendészeti és más 
szervek 
munkatársaival.  

Felismeri azokat a 
helyzeteket, amelyekben az 
együttműködés pozitív 
hatással van az 
eredményességre és a 
teljesítményre. 
Felismeri a helyzettől 
függően az alkalmazandó 
szükséges és pozitív 
eredményt hozó 
együttműködési 
metódusokat. Ismeri az 
együttműködésre vonatkozó 
szabályokat, elvárásokat. 

Saját 
tevékenységével 
szemben 
követelmény-
támasztó, 
feladatainak 
végrehajtása során 
az eredmény 
elérése érdekében 
törekszik az 
együttműködésre.  
Törekszik arra, 
hogy önképzése a 
szakmai céljai 
megvalósításának 
egyik eszközévé 
váljon a 
Rendőrség 
érdekeire 
tekintettel. 

Felelősséget vállal 
saját munkájáért, 
eredményeiért és 
kudarcaiért. A 
jogszabályok és 
etikai normák teljes 
körű 
figyelembevételével 
hozza meg 
döntését. 

19 Feladatának ellátása 
során érthetően fejezi 
ki magát szóban és 
írásban, valamint 
mások 
kommunikációját 
megfelelő módon 
értelmezi. 

Ismeri szakterülete 
szókincsét, az írott és beszélt 
nyelvi  
kommunikáció sajátosságait: 
a rendészetre jellemző 
formáit, módszereit, és  
technikáit. 

Érthetően fejezi ki 
magát. Megosztja 
azokat az 
információkat, 
amelyek a 
hatékony feladat-
végrehajtáshoz 
szükségesek. 

20 Hatékonyan és 
konfliktus mentesen 
kommunikál idegen 
nyelven beszélőkkel. 

Ismeri a szakterület alapvető 
szakmai szókincsét egy 
idegen nyelven. 

Folyamatos 
önképzésre 
törekszik.  
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A képzésben való bekapcsolódás feltételei: 

Iskolai előképzettség:  Érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: - 
Szakmai előképzettség: - 
Előírt gyakorlat:  - 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél történő állományba vétele 
egyben garantálja a jelentkező egészségügyi – pszichológiai és fizikai alkalmasságát.  
 

További feltétel, hogy az állományilletékes parancsnoka a képzésben való részvételét támogatja 

és vállalja, hogy biztosítja a képzésben résztvevő számára a tanintézeti foglalkozásokon való 

megjelenést, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és formájú területi szakmai 

gyakorlatot – a számára meghatározott rendvédelmi szervnél – történő teljesítését. 

A képzésben való részvétel feltételei: 

A részvétel követésének módja: haladási napló, foglalkozási napló, résztvevők által aláírt  
jelenléti ív 
 

Megengedett hiányzás: 20 % 
 

A képzés formája: Csoportos képzés 

A képzés maximális csoportlétszáma: 32 fő 

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek:  
 

Személyi feltételek: elméleti képzés esetén, a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, vagy a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének 
megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, gyakorlati képzés esetén, képzési tartalomnak 
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.  
A területi szakmai gyakorlat idejére a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 231. § (2) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelelő rendvédelmi mentor. 

Személyi feltételek biztosításának módja: rendvédelmi igazgatási alkalmazott, 
munkavállaló pedagógus munkakört betöltő, vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban 
álló oktatók alkalmazásával, illetve egyedi esetekben megbízással, óraadóként 
alkalmazva. A területi szakmai gyakorlat végrehajtását a szakképzési törvénynek 
megfelelő rendvédelmi mentor támogatja, melynek biztosítását a fennálló 
együttműködési megállapodás alapján a beiskolázó rendőri szerv vállalja. 

Tárgyi feltételek: a 10324 számú közbiztonsági rendőrjárőr megnevezésű szakképesítés 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményben 
meghatározott eszközök megléte. 

 Járőr- és őr felszerelés   
 Fegyverzeti eszközök és anyagok  
 Fegyverzeti szemléltető eszközök  
 Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői  
 Okmányminták, rendszeresített nyomtatványok  
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 Lövedékálló mellény  
 Kényszerítő eszközök  
 A tömegoszlatás speciális eszközei  
 Megkülönböztető fény- és hangjelző eszközzel ellátott rendőrségi szolgálati járművek  
 Számítógép és perifériái  
 Híradástechnikai eszközök (EDR kézi és gépkocsirádiók, analóg és digitális 

telefonkészülékek,) és független, a kormányzati célú hálózatokra előírt biztonsági 
szinttel megegyező hírhálózat   

 Légalkoholmérő készülékek   
 Világító berendezések   
 Forgalomterelő eszközök  
 Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök   
 Hang- és képrögzítő eszközök  
 Ambu man BLS torzó   
 A Rendőrség közrendvédelmi szolgálati ágánál rendszeresített szoftverek (pl. 

Robotzsaru NEO) 

 

Tárgyi feltételek biztosításának módja:  

a felnőttképző intézmény vagyon feletti rendelkezési jognak az alapító okiratban történő 
biztosításával és a képzésben biztosított eszközök igénybevételével. A képzés területi szakmai 
gyakorlatának tárgyi feltételeit a képzésre beiskolázó rendőri szerv biztosítja a rendelkezésre 
álló szolgálati felszerelések közül. 
 

A képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolása kiadásának 

feltételei: 

A képzés során elvárt a tantárgyaknál meghatározott követelmények teljesítése, és az előírt 

gyakorlati feladatok végrehajtása, dokumentálása a foglalkozási naplóban. A képesítő vizsgára 

az bocsátható, aki képzés során minden tantárgyára legalább elégséges minősítést kapott. Elvárt 

a képzési szerződésben vállalt kötelezettség maradéktalan teljesítése is. 

Képzésben résztvevők gyakorló szolgálata: 

A 10 hónapos képzésben résztvevő személyi állomány a tanulmányaik során részt vesznek, 

illetve beoszthatók gyakorló ügyeletesi szolgálat ellátására. Ezzel kapcsolatos feladataikat 

külön szolgálati utasítás szabályozza. 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer: 

A tananyagegységek (tantárgyak) értékelése:  

Az egyes tantárgyak értékelése ötfokozatú skálán (1-5 érdemjeggyel történő zárás) történik.  

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: „B” kategóriás gépjárművezetői engedély 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése:  Közbiztonsági rendőrjárőri ismeretek 
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A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekből 
összeállított feladatokat tartalmaz: 
 szolgálati feladatok ellátásának általános szabályai,  
 személyi szabadságot nem korlátozó rendőri intézkedések, 
 személyi szabadságot korlátozó intézkedések, 
 kényszerítő eszközök, 
 szolgálati formák, 
 eltérő jogállású személyekkel kapcsolatos intézkedés, 
 a járőr általános feladatai, 
 a járőr-, és őrszolgálat ellátására vonatkozó külön előírások, 
 sajátos rendőri intézkedések, 
 szabálysértési jogszabályok, 
 büntető jogszabályok, 
 rendőri intézkedések okmányismereti követelményei. 

 

A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma 

összesen nem haladhatja meg a 45 kérdést, de eléri a 30-at.  

Az írásbeli vizsga kérdéssora többféle kérdéstípust tartalmaz. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység értékeléséhez javítási útmutató áll rendelkezésre. A feleletválasztásos 

kérdéseknél a feladatra adható pontok esetében a rossz válaszokat pontlevonással kell 

értékelni, de a kérdésre adható pont a levonások eredményeképpen sem lehet negatív szám.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte. 

 

Projektfeladat: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex közbiztonsági feladat 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A közrendvédelmi rendőri intézkedést szimuláló szituációs gyakorlati feladat végrehajtása 

valóságos környezetet imitáló szituációs környezetben (taktikai ház, szituációs kabinet, 

szituációs utca) jelzők és járőrtárs által támogatottan történik.  

A vizsgázó tételhúzás alapján személyi szabadságot nem korlátozó, vagy személyi 

szabadságot korlátozó komplex közrendvédelmi rendőri intézkedés végrehajtásában vesz 

részt. A feladat-végrehajtását követően elvégzi a szükséges dokumentálást is. 

Jogszerűen és szakszerűen intézkedik a szituációnak megfelelően, az intézkedés lefolytatása 

során, szükség esetén – az elkövetett jogsértés miatti – szankciót, kényszerítő eszközt 

alkalmaz, személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosít. 
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A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti, majd az 

intézkedést követően rendőri jelentésben dokumentálja. A jelentés elkészítése a 

Rendőrségnél rendszeresített számítógépi szoftver (pl. Robotzsaru NEO) segítségével 

történik. A kinyomtatott jelentést a vizsgabizottság értékeli. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, szituációs 
feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés, majd 60 perc 
dokumentálás, összesen 90 perc. 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  70 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A szituációban mérni kell a vizsgázó alakiasságát, fizikai és pszichikai terhelhetőségét, a 
szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültségét, kommunikációját és 
eszközhasználati készségét, továbbá a dokumentációja minőségét. 

A szituációs gyakorlati feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot 
kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- A szituációs feladat végrehajtása 40 % 
(Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó 

személyes társas és módszer kompetenciái) 

- Dokumentáció minősége 20 % 

- Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 40 %  

 

A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre 
adható %-os értékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása során 
valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a 
kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte. 

 

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

 Az írásbeli vizsga során biztosítani kell a vizsgán alkalmazott számítástechnikai 

eszközök és programok folyamatos működőképességét rendszergazda 

közreműködésével.  

 A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a 

szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges.  

 A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépes 

rendszer folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

 

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, 

interneteléréssel. 

 Szituációs helyszín (technikai ház, szituációs kabinet, szituációs utca). 
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 A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok melyeket a 

vizsgaszervező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása 

érdekében a vizsgázó és a szituációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt 

felszerelések közül biztosít. 

 Szituációhoz kötődően gépjármű. 

 Számítógépes leíró helyiség, számítógép a Rendőrségnél rendszeresített speciális 

szoftverrel (pl. Robotzsaru NEO), nyomtató. 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

 A képesítő vizsga vagy vizsgatevékenységei alól felmentés nem adható. 

 

A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 

 Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható. 

 A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját 

íróeszközt és vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb 

segédeszközt nem. 

 A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során a 

speciális Rendőrségi szoftver segédlehetőségei (help, segédlet, leírás) a vizsgázó 

által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem.  

 A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő szakmai kérdések megválaszolásához 

segédeszköz nem használható. 
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A tervezett képzési idő (képzés felosztása) 

Alapkiképzés Járőrtárs 
Tanintézeti és 

területi szakmai 
gyakorlat 

Járőr Összesen 

8 hét 16 hét 4+8 hét 4 hét 40 hét 

290 552 124+320 120 1406 

 

A szakmai követelményekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma: 

Alapkiképzés 

Tanulási terület Tantárgyak /témakörök 

Képzési óraszám 

Óraszám Összesen 

elmélet gyakorlat  

Ágazati 
alapismeretek 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Általános szolgálati ismeretek 28 34 62 

Szolgálati alapismeretek 2   2 

A szolgálati elöljárói és feljebbvalói viszony 2   2 

A rendőr magatartására vonatkozó általános 
szabályok 

2   2 

A rendőr kötelezettségei, jogai és azok 
korlátozása 

4   4 

Alaki és öltözködési szabályok 6 28 34 

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok 8   8 

Adatvédelem, irat és ügykezelés 4   4 

Alaki szemle és menetgyakorlat  6  6 

Társadalmi és kommunikációs ismeretek 10  10 

Társadalomismeret 2   2 

A lélektan szerepe a rendvédelmi munkában 4   4 

A személyiségfejlesztés 2   2 

Rendvédelmi etika  2   2 

Rendvédelmi informatika 10 8  18  

Rendvédelmi informatikai alapismeretek 8   8 

Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek 2 8  10 

Szakmai idegen nyelv 10  10 

Rendészeti szaknyelvi alapozás 10   10 

Rendőri testnevelés   48 48  
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  Fizikai képesség fejlesztés  20  20 

Rendőri önvédelmi és közelharc 
alapismeretek 

  10 10 

Rendőri önvédelmi alaptechnikák  18  18 

Lőkiképzés  8  10  18 

Biztonsági, tiltó- és módszertani 
rendszabályok 

4 4 8 

Lőelmélet, ballisztika 4 6 10 

Jogi alapismeretek  18  18  

Bevezetés a jogi ismeretekbe 2   2 

Alkotmányjogi alapismeretek 2   2 

Közigazgatási alapismeretek 2   2 

Polgári jogi alapismeretek  4   4 

Szabálysértési alapismeretek 4   4 

Büntetőjogi alapismeretek 4   4 

Rendészeti digitális alkalmazások  18  18  

Szövegszerkesztés alapjai, gépelés, 
szövegformázás 

 18  18 

Közlekedési ismeretek 22  22 

Közlekedési alapismeretek I. 22   22 

Közrendvédelem 32  32 

Szolgálati feladatok ellátásának általános 
szabályai  

6  6 

Személyi szabadságot nem korlátozó rendőri 
intézkedések, igazoltatás 

10  10 

Kényszerítő eszközök 16  16 

Rendőri intézkedések  34 34 

Rendőri intézkedés és a helyes intézkedési 
taktika 

 4 4 

A személyi szabadságot nem korlátozó 
intézkedések gyakorlati végrehajtása 

 18 18 

Kényszerítő eszközök használatának 
gyakorlata 

 12 12 

Összesen 138 152 290 
 

Járőrtárs 

Tanulási terület Tantárgyak /témakörök 

Képzési óraszám 

Óraszám Összesen 

elmélet gyakorlat  

Rendőri 
általános 

  
  
  
  

Társadalmi és kommunikációs ismeretek  26 24 50 

Rendőri intézkedések kommunikációja 20   20 

Multikulturális ismeretek                                      6   6 

Kommunikációs készségfejlesztés (tréning)  8 8 
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Konfliktus és stresszkezelés (tréning)  8 8 

Szociális munka, sértettekkel való helyes 
bánásmód (tréning) 

 8 8 

Rendészeti digitális alkalmazások  24  24  

Rendészeti nyilvántartások és nyilvántartó 
programok 

 6 6 

A Robotzsaru NEO rendőrségi ügyiratkezelő, 
ügyfeldolgozó program 

  8 8 

A Robotzsaru NEO rendőrségi ügyiratkezelő, 
ügyfeldolgozó program kezelése 

 10  10 

Szakmai idegen nyelv 84  84 

Okmányellenőrzéshez kapcsolódó kifejezések 14   14 

Személy-és tárgyleíráshoz kapcsolódó 
kifejezések                           

12   12 

Ruházat-, csomag-, gépjármű átvizsgáláshoz 
kapcsolódó kifejezések. Fokozott ellenőrzés 

12   12 

Kényszerítő eszközök alkalmazásához 
kapcsolódó szakkifejezések 

6   6 

Gépjármű ellenőrzéshez kapcsolódó 
kifejezések 20   20 

Idegen nyelvi specializáció 20  20 

Rendőri testnevelés  74  74  

Fizikai állóképesség fejlesztés  10  10 

A rendőri közelharc alaptechnikái    26 26 

Testi kényszer alkalmazásának technikái  24  24 

Bilincs alkalmazásának technikái   10 10 

Rendőrbot alkalmazásának technikái  4  4 

Lőkiképzés   64 64  

Rendőrségi lőgyakorlatok rendje, a 
Rendőrségnél rendszeresített fegyverek, 

védőfelszerelések 

 8  8 

Lőelőkészítő foglalkozás   12 12 

Pontossági lőgyakorlatok  28  28 

Gyorsasági lőgyakorlatok    16 16 

Jogi 
  
  

Jogi ismeretek 4  4 

Közigazgatási ismeretek 4   4 
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Rendészeti igazgatási ismeretek 36  36  

Szabálysértési ismeretek 10   10 

Szabálysértési elzárással is büntethető 
szabálysértések 

10   10 

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és 
a közrend elleni szabálysértések  

8   8 

Személyazonosító igazolvánnyal és útlevéllel 
kapcsolatos ismeretek  

4   4 

Közlekedési szabálysértések 4  4 

Büntetőjogi ismeretek  24   24 

BTK általános részi rendelkezések 18   18 

BTK különös rész, egyes bűncselekmények I. 6   6 

Közrendvédelmi 
  
  
  
  
  
  
  

Közrendvédelem 44 10 54 

A rendőri fellépés helyszínei 8   8 

Őr, járőrszolgálati forma 18   18 

Eljárás diplomáciai, vagy nemzetközi 
szerződésen alapuló más mentességet élvező 

személyekkel szemben, illetve egyéb eltérő 
jogállású személyekkel szemben 

4  4 

A személyi szabadságot korlátozó 
intézkedések 

14  10 24 

Rendőri intézkedések  36 36 

Igazoltatás végrehajtása ellenszegülő 
személlyel szemben 

 8  8 

Taser vezetettáramos kényszerítő eszköz 
egyszerűsített alkalmazására vonatkozó 

ismeretek 

 10  10 

Személyi szabadságot korlátozó intézkedések 
gyakorlati végrehajtása 

  18 18 

Közlekedési 
  
  
  
  

Közlekedési ismeretek  54   54 

Közlekedési alapismeretek II  14   14 

Közlekedési igazgatás 16   16 

Ittasság ellenőrzés 10   10 

Forgalomellenőrzés 14   14 

Határrendészet 
  
  

Határrendészeti ismeretek  32  32  

Okmány-alapismeretek és személyazonosítás 20   20 

Mélységi ellenőrzési alapismeretek 12   12 

Bűnügyi 
Bűnügyi ismeretek  16  16  
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Helyszínbiztosítás 16   16 

Összesen 320 232 552 

 

Tanintézeti és területi szakmai gyakorlat 

Tanulási terület Tantárgyak /témakörök 

Képzési óraszám 

Óraszám Összesen 

elmélet gyakorlat  

 Rendészeti digitális alkalmazások  6 6 

 
Robotzsaru NEO vizsgafelkészítés és 

vizsgáztatás 
 2 2 

 
A Nova.Mobil alkalmazás informatikai 

háttere 
 4 4 

 

Csapatszolgálat  72  72  

Csapatszolgálati kiképzés  72 72 

Általános szolgálati ismeretek  8 8 

Police medic képzés  8 8 

Rendőri intézkedések  38 38 

Kényszerítő eszközök alkalmazásának, 
valamint a személyi szabadságot korlátozó 

rendőri intézkedések taktikáinak gyakorlása 
szituációs gyakorlatok keretén belül 

 24 24 

Eljárás diplomáciai, vagy nemzetközi 
szerződésen alapuló más mentességet élvező 

személyekkel szemben, illetve egyéb eltérő 
jogállású személyekkel szemben 

 4 4 

Írásos tevékenység gyakorlása Robotzsaru 
NEO rendszerben 

 10 10 

Közrendvédelmi területi szakmai gyakorlat  320 320 

Összesen  444 444 

 

Járőr 

Tanulási terület Tantárgyak /témakörök 

Képzési óraszám 

Óraszám Összesen 

elmélet gyakorlat  

 
Rendőri testnevelés  8  8  

Kényszerítő eszközök alkalmazása   8  8 
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Lőkiképzés  8 8 

Szituációs lőgyakorlatok   8  8 

Rendészeti igazgatási ismeretek  10  10  

Közlekedési szabálysértések  10   10 

Büntetőjogi ismeretek  24   24 

BTK különös rész, egyes bűncselekmények II.  24   24 

Közrendvédelem 8  8 

Eljárás különös esetekben 4   4 

Írásos tevékenység 2   2 

A járőrszolgálat során előforduló 
nyomtatványok, okmányok 

2   2 

Rendőri intézkedések  24 24 

Személyi szabadságot korlátozó intézkedések 
gyakorlati végrehajtása 

  8 8 

Gépjármű vezetőjével szembeni intézkedések 
gyakorlati végrehajtása 

  8 8 

Kóros elmeállapotú személyekkel szembeni 
intézkedés taktikája 

 8 8 

Közlekedési ismeretek 4 10   14 

Forgalomirányítás 4 10  14 

Bűnügyi ismeretek  24  24 

Büntető eljárásjogi ismeretek 16   16 

Kriminológiai ismeretek 8   8 

Összesen 70 50 120 

Összesen: 528 878 1406 

Mindösszesen: 
1406 

  

Elméleti óraszámok/aránya 37,6%  

Gyakorlati óraszámok aránya 62,4% 
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Tananyagegységek, tantárgyak, témakörök 

 

Alapkiképzés 

1.1 Tantárgy: Általános szolgálati ismeretek 62 óra 
 
1.1.1 Szolgálati alapismeretek 2 óra 

 
A rendvédelmi szervek. Az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv felépítése, személyi állománya, szolgálati tagozódása, 
valamint a működését meghatározó jogszabályok megismerése. 

  
1.1.2. A szolgálati elöljárói és feljebbvalói viszony 2 óra 

Szolgálati elöljárók, alárendeltek, feljebbvalók egymáshoz való 

viszonya, az alárendelt szóbeli és írásbeli jelentési kötelezettsége. 

Az elöljárói viszonyba lépés esetei és szabályai 

A hierarchia jelentősége és szerepe a rendőri munkában. 

A szolgálati út jelentősége, betartásának szabályai. 

A parancs, utasítás végrehajtásának rendje.  

 

1.1.3. A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok 2 óra 

A rendőr magatartási szabályai szolgálatban. 

A szolgálatba lépés követelményei.  

Az alkalmasság meghatározása és jelentősége 

A szolgálaton kívüli magatartási szabályok. 

A közösségi médiában történő megjelenés szabályai.  

 

1.1.4. A rendőr kötelezettségei, jogai és azok korlátozása 4 óra 

Alapvető jogok korlátozása. 

A rendőr öltözködésére és felszerelésére vonatkozó szabályok. 

Az egyenruha viselésének szabályai. 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a 

nyilvános szereplésre vonatkozó szabályok.  

 

1.1.5. Alaki és öltözködési szabályok 34 óra 

A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásának 

célja, hatálya. 

Az alakiság, mint a szabályozott tevékenységek és megnyilvánulási 

formák összessége. 

Általános meghatározások - az alakzatok és azok vezetésével 

kapcsolatos alapfogalmak, tevékenységi formák. 

A rendőri öltözetek típusai, az egyenruházat meghatározása, definíciója, 

megkülönböztethetősége és felismerhetőségének jelentősége. 
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Engedélyezett és nem engedélyezett viselési módok. Az egyenruha 

viselés általános szabályai. 

Ékítmények és rendfokozati jelzések.   

A kötelék illetve megjelenési formáinak ismertetése, gyakoroltatása. 

Az alakzat, mint a kötelék megjelenési formája. 

A kötelékek rendezése. Az alapalakzatok, alakzatváltoztatás, a 

menetalakzat. 

A parancsnokok és beosztottak kötelmei sorakozó előtt-után. 

A vezényszavak jelentősége, sajátossága, felismerése, gyakoroltatása. 

Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül. 

Egyénileg történő mozgások gyakorlása. 

Alakzatban történő mozgások gyakorlása. 

Mozdulatok és fogások fegyverrel- a fegyverek hordmódjai. 

Tiszteletadás formáinak bemutatása, gyakoroltatása. 

Kilépés alakzatból, elöljáróhoz való menet, jelentés, jelentkezés és 

távozás rendje. 

Az ünnepélyes eskü- és fogadalomtétel lebonyolításának rendje.  

Hivatalos helyiségbe történő ki-, belépéssel kapcsolatos szabályok. 

Jelentés, kérelem, szolgálati jegy alaki tartalmi követelményei.  

Jelentés, szolgálati jegy készítése.    

 

1.1.6. Tűzvédelmi és egészségügyi alapok 8 óra 

A környezet-, tűzvédelemmel kapcsolatos jelzések, jelölések és 

fogalmak ismertetése. 

Sérültellátási helyzetek rendőri intézkedések kapcsán. 

Jogszabályi háttér. 

Rendészeti kárhely. 

Kommunikáció a kárhelyen. 

Intézkedési sorrend sérültellátás során. 

Kimentési módok, sérültpozícionálás 

Elsősegélynyújtási alaptechnikák.  

Felnőtt laikus alapszintű újraélesztés (BLS) 

Teendők mérgezés esetén. 

Teendők áramütés esetén. 

Teendők maró hatású anyagok behatása esetén. 

Teendők különböző vérzések ellátásánál. 

Teendők, ha a sérült eszméletlen, illetve eszméleténél van. 

Teendők égési sérülések esetén. 

Teendők különböző sérülések (törés, ficam stb.) esetén. 

Teendők füstmérgezés esetén. 

Teendők folyadék – jellemzően víz – tüdőbe kerülése esetén. 

A behatások jellegének (mérgezés, maró anyag behatása, vérzéses-, 

töréses-, égési-, ficam sérülések) felismerése, az alkalmazandó eljárások 

ismerete, a végrehajtható beavatkozási lehetőségek önállóan történő 

felmérésének elsajátítása. 
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Az általános elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása. Felnőtt laikus 

alapszintű újraélesztés (BLS) gyakorlat. 

Orvos értesítése, sérült egészségügyi ellátási intézménybe szállítása 

(állapotának megfelelő szállítási módszerrel). 

 Baleseti helyszín biztosítási feladatainak elsajátítása. 

  

1.1.7. Adatvédelem, irat és ügykezelés 4 óra 

Szükségesség és arányosság, a szükséges ismeret, a bizalmasság, 

sérthetetlenség és a rendelkezésre állás elvének meghatározása. 

Jelentés, szolgálati jegy készítése. 

Jelentés, kérelem, szolgálati jegy alaki tartalmi követelményei.  

Az adatkezelés jogi alapja. A Rendőrség adatkezelési tevékenysége, 

jogi háttere. Iratok (közokirat, magánokirat). 

Gyakorlati példák.  

 

1.1.8. Alaki szemle és menetgyakorlat 6 óra 

Az egyenruházati szemle ismertetése és végrehajtása a gyakorlatban. 

Az alaki felkészültség bemutatása egyénileg és kötelékben az 

osztályfőnökök, alaki szaktanárok, és az intézmény elöljárói előtt. 

15 km-es menetgyakorlat végrehajtása terepen.  

 

1.2. Tantárgy: Társadalmi és kommunikációs ismeretek 10 óra 
 
1.2.1. Társadalomismeret 2 óra 

A rendőri hivatás. Empátia, segítőkészség, tolerancia jelentősége 

társadalmunkban, különös tekintettel a rendvédelmi munkára.  

1.2.2. A lélektan szerepe a rendvédelmi munkában 4 óra 
A rendvédelmi szakmához fontos képességek, érzékelés-észlelés, 

figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése.  

Az érzelmek, az érzelmi megnyilvánulások. Az érzelmek 

helyzetértékelésre, ítéletalkotásra, illetve a figyelemre és a tanulásra, 

munkára gyakorolt hatásai.  

Frusztráció, agresszió.  Az érzelmi intelligencia szerepe a megterhelő 

helyzetek kezelésében, fejlesztésének lehetőségei; fontossága a magas 

színvonalú rendőri intézkedési kultúra kialakításában.  

A stressz-források a rendőri munkában. Stressz-kezelési technikák.  
 

1.2.3. A személyiségfejlesztés 2 óra 
A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó hatásrendszerek. 

Személyiségtipológiák,személy észlelése, érzékelése. Az önismeret 

jelentősége a rendvédelmi munkában. Személyiségfejlesztő gyakorlatok. 
  

1.2.4. Rendvédelmi etika  2 óra 
A rendőri hivatás Etikai Kódexe. A rendőr szakmai magatartása. 

A Magyar Rendvédelmi Kar Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexe.  
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A rendőri korrupció fajtái, megelőzése; hatása a szakma társadalmi 

megítélésére.  
 

1.3. Tantárgy: Rendvédelmi informatika 18 óra 
 
1.3.1. Rendvédelmi informatikai alapismeretek 8 óra 

A rendőrségi informatikai hálózat fogalma, rendeltetése, területei. 

Az iskolai hálózat használatának megkezdése, hálózati regisztráció. 

A rendszerhasználat biztonsági kérdései. Állomány- és könyvtárkezelés: 

dokumentumok létrehozása, tárolása, mentése. Nyomtatási lehetőségek.  

Távoktatási keretrendszerek funkciója, felülete, használatának 

bemutatása egy konkrét programon keresztül. Az iskolai hálózat 

használatának megkezdése, hálózati regisztráció. A távoktatási felületek 

megismerése, elérésük és használatuk begyakorlása.  
 

1.3.2. Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek 10 óra 
Általános híradástechnikai alapismeretek, a híradás-adattovábbítás 

lehetőségei, általános rendszabályai, erre szolgáló alapvető eszközök a 

rendvédelmi szerveknél. A rádióforgalmazás szabályai. Hívásfajták. 

A TETRA rendszer felépítése, szintjei, jellemzői.  

Üzemmódok az EDR rendszerben.Az EDR készülék felépítése, funkciói, 

használata.  

Adattovábbítás-forgalmazás vezetékes eszközön és rádió segítségével, 

eszközök kezelése, alkalmazása. 

EDR készülék kezelőszerveinek megismerése és használatának 

gyakorlása. 

 

1.4. Tantárgy: Szakmai idegen nyelv     10 óra 

 

1.4.1. Rendészeti szaknyelvi alapozás    10 óra 

Tudásszint felmérése. 

Üdvözlések, köszönések, udvariassági fordulatok használata 

szituációkban. Napok, napszakok, hónapok megnevezése, időpont, dátum 

kifejezése. 

Idegen nyelvű okmányokban szereplő adatok értelmezése. Személyes 

adatokra történő rákérdezés, válaszadás. 

Kapcsolódó nyelvtani ismeretek:  

- főnevek többes száma.  

- tőszámnevek, sorszámnevek.  

- elöljáró szavak használata.  

- birtokos szerkezet gyakorlása.  

- a felszólító mód.  

- a kérdő mondatok szerkezete.  

- módbeli segédigék használata.  

- a létige használata.  
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- igeidők. 

Hallás utáni értés, beszédkészség (kiejtés, intonáció), olvasott 

szövegértés, fejlesztése. 

A tanult nyelvtani és lexikális anyag alkalmazása különféle 

szituációkban. 

 

1.5. Tantárgy: Rendőri testnevelés 48 óra 
 

1.5.1. Fizikai képesség fejlesztés 20 óra 
Az egészséges életmód elvei. 

Általános fizikai képesség fejlesztés, erősítő jellegű gimnasztika 

keretében aerob és anaerob gyakorlatok, futás feladatokkal, egyéni és 

páros gyakorlatok.  

 

1.5.2. Rendőri önvédelmi és közelharc alapismeretek 10 óra 
Az önvédelem, rendőri közelharc kialakulása.  

Rendőri közelharc fogalma, szerepe, célja és sajátosságai, jogi háttere. 

Közelharcban alkalmazható anatómiai ismeretek elsajátítása.  

 

1.5.3. Rendőri önvédelmi alaptechnikák 18 óra 
Esések, gurulások, tompítások. 

Ütések, rúgások, kitérések. 

Elvezető fogások, szabadulás technikák.   

 

1.6. Tantárgy: Lőkiképzés 18 óra 
 

1.6.1. Biztonsági, tiltó- és módszertani rendszabályok 8 óra 
A tiltó és biztonsági rendszabályok ismertetése és elemzése. 

Egészségügyi biztosítás szükségességének hangsúlyozása. 

A lövészetvezető, lőkiképző feladat- és hatásköre. 

A lőgyakorlatok irányítási rendje.  

A lőtéren adható jelek, jelzések. 

A lőgyakorlat végrehajtásának módja. 

Az alaplőgyakorlatok végrehajtásának szabályai. 

  

1.6.2. Lőelmélet, ballisztika 10 óra 
Lőelmélet: a lövés jelensége, ballisztikai alapismeretek és fogalmak. 

A lövedék hatása az emberi szervezetre. 

Fegyverek csoportosítása. 

Lőszerek felépítése, hatásmechanizmusuk. 

Fegyvertechnikai alapismeretek. 

Tananyag rendszerezése, ellenőrzése és számonkérése. 

 

1.7. Tantárgy: Jogi alapismeretek 18 óra 
 

1.7.1. Bevezetés a jogi ismeretekbe 2 óra 
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A jog és a jogrendszer fogalma, jellemzői. 

A jogágak meghatározása, csoportosítása.  

A magyar jogrendszer rövid ismertetése, bemutatása. 

A jogszabályi hierarchia lényegének ismertetése. 

A Rendőrségi törvény helye a jogszabályi hierarchiában. 

A jogszabályok érvényessége, hatálya. 

A jogszabályok kihirdetésének és közzétételének szabályai.  
 

1.7.2. Alkotmányjogi alapismeretek 2 óra 
Alkotmányjogi fogalmak, az alkotmányosság és annak követelményei. 

Magyarország Alaptörvénye, az Alaptörvény szerkezete. 

Magyarország állami berendezkedésének jellemzői. 

Az állampolgársági jog fogalma és alapelvei.  

 

1.7.3. Közigazgatási alapismeretek 2 óra 
A közigazgatás fogalma, helye az államszervezetben. 

A közigazgatás funkciói és feladata, a közigazgatási szervek rendszere.

  

1.7.4. Polgári jogi alapismeretek,  4 óra 
A polgári jog fogalma, helye a jogrendszerben, a Ptk. szerkezeti 

felépítése. 

A tulajdonjog és részjogosítványainak ismertetése. A tulajdonos jogai és 

kötelezettségei. A birtokvédelem eszközei, módjai, jogi lehetőségei. 

Az önhatalom kérdésköre, mint birtokvédelmi eszköz. 

  

1.7.5. Szabálysértési alapismeretek 4 óra 
A szabálysértési jog helye a jogrendszerben. 

A szabálysértést meghatározó jogszabályok, a szabálysértés fogalma, 

fogalmi elemeinek áttekintése. 

A szabálysértést meghatározó jogszabály hatálya, a területi, személyi és 

időbeli hatály. 

A hatósági hatáskör és illetékesség, fogalma, fajtái, és szabályai. 

.  

1.7.6. Büntetőjogi alapismeretek 4 óra 
A büntetőjog fogalma, tagozódása, helye a jogrendszerben. 

A büntetőjog feladatai. A büntetőjog alapelvei. A büntetőjog forrásai. 

A Btk. szerkezeti felépítése.  

 

1.8. Tantárgy: Rendészeti digitális alkalmazások 18 óra 
 

1.8.1. Szövegszerkesztés alapjai, gépelés, szövegformázás 18 óra 
A szövegszerkesztő programok. 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok 

kiemelése, alapfunkcióinak és lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése, csoportosítása. 
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A rendészeti munkában használt iratminták megismerése.  

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak, lehetőségeinek megismerése.  

Jelentések, szolgálati jegyek, kérelmek gépelése, formázása, mentése.

  

1.9. Tantárgy: Közlekedési ismeretek 22 óra 
 

1.9.1. Közlekedési alapismeretek I. 22 óra 
 

A közlekedés fogalma és ágazatai. Jogszabályi háttér. Közlekedési 

fogalmak. A KRESZ hatálya, előírásai, fogalomrendszere. 

A gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályai. A járműközlekedés 

általános szabályai. KRESZ ismeretek. A közlekedésben való részvétel 

feltételei. Elindulás, haladás az úton, sebesség, követési távolság. 

Elsőbbségadás szabályai. Irányváltoztatási módok és szabályok. Előzés, 

párhuzamos közlekedés. Megállás, várakozás szabályai.  

Személy és teherszállítás. Mozgó és álló járművek kivilágítása. 

Rendkívüli események közúti balesetekre vonatkozó rendelkezések. 

 

1.10. Tantárgy: Közrendvédelem      32 óra 

 

1.10.1. Szolgálati feladatok ellátásának általános szabályai 6 óra 
Szolgálati fellépés módja, tartalmi követelményei, intézkedési 

kötelezettség, rendőri intézkedéssel szembeni követelmények. 

A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és 

visszaszorításával kapcsolatos feladatok. 

A rendőri intézkedési kötelezettségével kapcsolatos szabályok. 

(szolgálatban és szolgálaton kívül) 

(1. alap intézkedés) 

 

1.10.2. Személyi szabadságot nem korlátozó rendőri intézkedések 10 óra 
A felvilágosítás adás-kérés szabályai. 

A figyelmeztetés célja, végrehajtásának szabályai. 

A rendőr segítségnyújtási kötelezettsége. 

A feltartóztatás végrehajtásának szabályai. 

Az igazoltatás célja, végrehajtásának szabályai, az igazoltató lap 

kitöltésének szabályai. 

Ruházat, csomag, jármű átvizsgálásának szabályai. 

A fokozott ellenőrzés célja, jelentősége. 

A helyszínbiztosítás végrehajtásának szabályai, a végrehajtásról 

készített jelentés tartalmi elemei. 

Dolog helyszíni elvétele.  

Képfelvétel, kép és hangfelvétel rögzítése. 

(5. alap intézkedés) 
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1.10.3. Kényszerítő eszközök 16 óra 
A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó közös szabályok, 

tilalmak, alkalmazásuk módja.  

A kényszerítő eszközök alkalmazását követő intézkedések. 

Testi kényszer alkalmazása.  

A bilincs alkalmazásának esetei, szabályai.  

Vegyi eszköz, rendőrbot alkalmazás esetei.  

A szolgálati kutya alkalmazása.  

Útzár, megállásra kényszerítés alkalmazása. 

Más eszköz alkalmazás esetei.  

A fegyverhasználati jog.  

A lőfegyverhasználat jogi szabályozása, alkalmazása. 

A szolgálati fegyver tartása, tárolása. 

 

1.11. Tantárgy: Rendőri intézkedés              34 óra 

 

1.11.1. Rendőri intézkedés és a helyes intézkedési taktika 4 óra 
Rendőri intézkedés folyamata 

A rendőri intézkedést befolyásoló tényezők felismerése és megfelelő 

kezelése. 

Járőrfelszerelés elemeinek megismerése. 

A rendőri intézkedés helyszínének helyes megválasztása.  

A rendőri intézkedés során alkalmazott biztonsági alakzatok 

Rádióforgalmazás, szakrendszerek helyszíni elérése. 

 

1.11.2. A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések gyakorlati 
végrehajtása 18 óra 

Az igazoltatás végrehajtásának gyakorlata. A felkérésre történő 

igazoltatás gyakorlata. A ruházat, csomag és járműátvizsgálás 

végrehajtásának gyakorlata. Szituációs feladatok végrehajtása. 

A személyazonossága igazolását megtagadó személlyel szembeni 

intézkedések gyakorlata. 

Fokozott ellenőrzés gyakorlati végrehajtása. 

Rendőri intézkedés végrehajtása talált tárgy esetén. 

A helyszínbiztosítási tevékenység taktikái. 

A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések taktikáinak 

elmélyítése szituációs feladatok végrehajtása során. 

(2. alap intézkedés) 

 

1.11.3. Kényszerítő eszközök használatának gyakorlata 12 óra 
A testi kényszer, a rendőrbot, a vegyi eszköz és a bilincs alkalmazási 

technikáinak és taktikáinak elmélyítése szituációs feladatok 

végrehajtása során. 

(6. alap intézkedés, 8. alap intézkedés) 
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Járőrtárs 

 
Tanulási terület: Rendőri általános 
 

2.1. Tantárgy: Társadalmi és kommunikációs ismeretek        50 óra 

 

2.1.1. Rendőri intézkedések kommunikációja 20 óra 
1.  A rendőri fellépés (testtartás, térköz, verbális kommunikáció) 

eszközei. Kommunikáció és metakommunikáció, mint az ÉN hatékony 

közvetítésének eszköze. Helyzetgyakorlatok. 

2. Helyzetnek megfelelő kommunikáció az intézkedések során 

különböző nemű, életkorú, társadalmi helyzetű, stb. személyekkel. 

Helyzetgyakorlatok. 

3.  Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, 

helyes értelmezése: személypercepció. Helyzetgyakorlatok.   

4. Kommunikáció krízishelyzetekben. Halálhír közlése, kommunikáció 

öngyilkossági szándék esetén. Helyzetgyakorlatok. 

 

2.1.2. Multikulturális ismeretek 6 óra 
A multikulturális társadalom.  

A rendőri intézkedés megfelelő eszközválasztását befolyásoló 

ismeretek, kulturális különbözőségek, szubkultúrák vonatkozásában. 

LMBTQ közösségek. 

Előítélet, diszkrimináció.  

Az előítélet-mentesség fontossága a rendőri munkában. 

A témakörhöz kapcsolódó helyzetgyakorlatok. 

 

2.1.3. Kommunikációs készségfejlesztés (tréning)    8 óra 

A rendvédelmi munka hatékony végzéséhez szükséges kommunikációs 

ismeretek fejlesztése.  

A kommunikáció, mint az ÉN hatékony közvetítésének eszköze. A 

metakommunikáció. A hallgatási technikák. Kommunikációs stílusok, 

különös tekintettel az asszertív és agresszív kommunikációra.  

A rendőri fellépés (testtartás, térköz, verbális kommunikáció) eszközei.  

Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, helyes 

értelmezése, alkalmazása.  

A hallgatási technikák tudatos alkalmazása. 

Helyzetnek megfelelő kommunikáció az állampolgárokkal az intézkedések 

során: 

- Különböző nemű és életkorú személyekkel. 

- Különböző kultúrákból származó személyekkel. 

- Tanúk, sértettek, gyanúsítottak kikérdezése, meghallgatása esetén. 
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-  Deviáns viselkedést tanúsító állampolgárokkal (alkohol vagy egyéb 

bódító szer hatása, kóros elmeállapot, értelmi fogyatékosság, stb.). 

 

2.1.4. Konfliktus és stresszkezelés (tréning)     8 óra 

- A stresszforrások a rendőri munkában.  

- Szolgálati stressz kezelése a munkahelyen.  

- Stresszkezelési technikák. 

- A stressz feldolgozása az intézkedéseket és kényszerítő eszközök 

alkalmazását követően. 

- Kommunikáció krízishelyzetekben. 

- Konfliktushelyzetek, konfliktuskezelés fajtái. 

- Konfliktusmegoldási stílusok, stratégiák. 

 

2.1.5. Szociális munka, sértettekkel való helyes bánásmód (tréning) 8 óra 

A tréning célja, hogy a képzésben résztvevő legyen képes az áldozatok, és 

sértettek azonosítására, tipologizálására, a jogi és egyéb lehetőségeikre 

vonatkozó tájékoztatás megadására, megfelelő empátiával, a helyes 

kommunikációs stílusban hathatós segítséget nyújtani.  

 

Kapcsolódó elméleti ismeretek: 

- A sértettek, jogai és kötelezettségei a különböző eljárásokban 

(szabálysértés, bűncselekmény, egyéb jogsértések esetén)  

- Viktimológiai alapismeretek (áldozatok tipologizálása, áldozatsegítés 

lehetőségei) 

 

Szükséges készségek, képességek: 

- asszertív kommunikációs képesség 

- együttműködés 

- minőségre törekvés 

- határozottság 

- empátia 

 

Végrehajtandó feladatok: 

- sértetteknek nyújtandó azonnali segítségek -elsősegély szükség esetén- 

a körülmények gyors tisztázása 

- sértettek megnyugtatása, helyes kommunikáció során, megfelelő 

empátiával 

- sértettek jogi lehetőségeinek közlése (jogai, kötelezettségei)  

- sértettek (áldozatok) megsegítésének lehetőségeire történő tájékoztatás 

(kihez fordulhatnak további segítségért, kártérítési, kárenyhítési, jogi 

segítségek) 

- sértett felmerülő kérdései alapján további tájékoztatások  

Módszer:  

Esetek elemzése, helyes, jó gyakorlatok bemutatása. 
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A képzésben résztvevő történetek ismertetését követően a végrehajtandó 

feladatok ismeretében végrehajtja a sértettel kapcsolatos feladatokat. 

 

Tantárgy: Rendészeti digitális alkalmazások 24 óra 

 
2.1.6. Rendészeti nyilvántartások és nyilvántartó programok 6 óra 

Rendészeti nyilvántartások helye és szerepe a rendészeti 

munkavégzésben figyelembe véve a Robotzsaru NEO rendszer 

használatáról, jogosultsági rendjéről szóló előírásokat. 

A programok funkciói, kezelőfelülete, használata. 

Integrált Portál alapú Lekérdező rendszerek rendeltetése: 

- Hermon-KÖNYIR (hazai) - körözési nyilvántartási rendszer, 

- SIS II, Személy adat- és lakcímnyilvántartás,  

- SZIG nyilvántartási rendszer, 

- vezetői engedély nyilvántartási rendszer, 

- Szabálysértési nyilvántartási rendszer, 

- Bűnügyi nyilvántartási rendszer, 

- Netzsaru. 

 

2.1.7. A Robotzsaru NEO rendőrségi ügyiratkezelő, ügyfeldolgozó program 
         8 óra 

A gyors, szakmai munkavégzéshez szükséges programkezelési 

technikák kialakítása, gyakorlati munkavégzés megalapozása. 

A program rendeltetése, alapvető funkciói. 

Szerepkörök az ügykezelő programban. Bejelentkezés a programba.  

Saját adatok karbantartása. Intézkedések kezelése. 

A program kezelőfelülete. 

A program hatékony működtetéséhez szükséges billentyűk, 

billentyűkombinációk megismertetése, a kódszótárak (gyorskeresés) 

hatékony használatának elsajátíttatása. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok, valamint a 

rendszerfejlesztés előírásainak járőrökre vonatkozó részének 

megismerése. 

Az igazoltatás rögzítésének elméleti alapjai, mentés, módosítás. 

Hitelesítés/hitelesítés feloldása. 

 

2.1.8. A Robotzsaru NEO rendőrségi ügyiratkezelő, ügyfeldolgozó program 
kezelése 10 óra 

A személyi szabadságot korlátozó intézkedésről készült jelentés 

rögzítésének menete és tartalma. A gyors, szakmai munkavégzéshez 

szükséges programkezelési technikák kialakítása.  

Új ügy ablak: emlékeztető szöveg tartalma, rövidítések használata, a 

jogesethez kapcsolódó cselekmény meghatározása. 
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Az ügy indítás dátuma – intézkedés időpontja. 

Ütköztetés, minősítés lehetőségei.  

Kijelölések a programban. Tényállás tartalma. 

Kötelezően kitöltendő mezők megismerése.  

Az iratelőállítás lépéseinek elsajátítása: 

- fejléc, iratkészítés ideje, helye 

- személyleírás és kriminalisztikai jellemzők 

- intézkedés főbb jellemzői, 

- tényállás rögzítése 

- hitelesítés folyamata, fájlba mentés. 

 

2.2. Tantárgy: Szakmai idegen nyelv 84 óra 
 
2.2.1. Okmányellenőrzéshez kapcsolódó kifejezések 14 óra 

Okmányok nevei. Okmányellenőrzés, igazoltatás: gyalogos, személy- 

és tehergépjárművek vezetőinek igazoltatása.  

Szituációs helyzetgyakorlatok. Rendőri intézkedések.  

Problémás okmányok: intézkedés igazoltatás során feltárt problémák 

esetén.   

Szituációs helyzetgyakorlatok. (1. alap intézkedés) 

 

2.2.2. Személy-és tárgyleíráshoz kapcsolódó kifejezések 12 óra  
Személyleírásra vonatkozó kérdések (eltűnt személy, támadó személy, 

stb. leírására történő rákérdezés), - személyleírás felvétele, válaszok 

értelmezése.  

Szituációs helyzetgyakorlatok. 

Tárgyleírás szókincse (elveszett/ ellopott tárgy leírására vonatkozó 

kérdések).   

Szituációs helyzetgyakorlatok 
 

2.2.3. Ruházat-, csomag-, gépjármű átvizsgáláshoz kapcsolódó kifejezések. 
Fokozott ellenőrzés 12 óra 

Ruházat, csomag, gépjármű átvizsgálása.   

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök lefoglalása.  

Kábítószerrel kapcsolatos járőri teendők.  

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok. 

(3. alap intézkedés) 
 

2.2.4. Kényszerítő eszközök alkalmazásához kapcsolódó szakkifejezések 6 óra 
Kényszerítőeszközök alkalmazása.  

Panasztétel lehetőségeiről történő felvilágosítás.  

Szituációs helyzetgyakorlatok. 

(12. alap intézkedés) 
 

2.2.5. Gépjármű ellenőrzéshez kapcsolódó kifejezések 20 óra 
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Gépjármű típusok, gépjármű részei, kötelező tartozékok 

Gépjárműellenőrzés, gépjárműellenőrzés során feltárt problémák.  

Felvilágosítás útlezárásról, terelőútra irányításról.  

Szituációs helyzetgyakorlatok. 

Balesetveszélyes időjárás- és útviszonyokra történő figyelemfelhívás. 

Szituációs helyzetgyakorlatok. 

(3. alap intézkedés) 

 

2.2.6. Idegennyelvi specializáció     20 óra 
 

Az intenzív képzés célja: 

Előzetesen elsajátított idegen nyelvi ismeretek ismétlése, kiegészítése, 
gyakorlása szakmai szituációkban. Szakmai idegen nyelvi ismeretek 
elmélyítése, bővítése.  
Cél, hogy a képzésben résztvevő legyen képes szakmai szituációkban külföldi 
állampolgárokkal idegen nyelven kommunikálni, a témakörhöz kapcsolódó 
alapvető közrendvédelmi kifejezéseket idegen nyelven alkalmazni az adott 
rendőri intézkedéshez szükséges kérdéseket feltenni, utasításokat adni, 
válaszokat megérteni és rögzíteni, tájékoztatást adni. Törekedjen a szakmai 
szókincs megfelelő használatára, bővítésére.  

- Külföldi állampolgárok személyes adatainak és okmányainak ellenőrzése 
Okmányellenőrzés során feltárt problémák, intézkedés problémás úti 
okmányok esetén 

- Külföldi állampolgárok (uniós és 3. országból származó) igazoltatása, 
országban való tartózkodásuk körülményeinek ellenőrzése 

- Rendőri intézkedések külföldi állampolgárokkal (helyszíni bírság alkalmazása, 
feljelentés, előállítás, szonda alkalmazása, stb.) 

- Külföldi állampolgárok tájékoztatása közlekedési lehetőségekről; szükséges 
útbaigazítás idegen nyelven 

- Külföldi állampolgárok ruházatának, csomagjainak, gépjárművének 
átvizsgálása; intézkedés közbiztonságra különösen veszélyes eszköz esetén 

- Külföldi állampolgárok figyelmének felhívása kényszerítő eszközök 
használatára  

- Intézkedés külföldi állampolgárokkal gépjárműellenőrzés során feltárt 
problémák esetén 

- Közlekedési balesethez kapcsolódó idegen nyelvű rendőri kommunikáció 
külföldi állampolgárokkal (balesetben érintettek, tanúk kikérdezése, orvosi 
segítségnyújtás szükségességének felmérése, tájékoztatás útlezárásról, stb.) 

- Külföldi állampolgárok figyelemfelhívása időjárás- és útviszonyokra, hatályos 
KRESZ szabályokra  

- Migránsokkal folytatott idegen nyelvű rendőri kommunikáció 
- Közrendellenes szabálysértéseket, bűncselekményeket elkövető külföldi 

állampolgárokkal kapcsolatos rendőri intézkedések 
- Intézkedés külföldi állampolgárokkal, lőszerrel, lőfegyverrel való visszaélés 

esetén 
- Intézkedés közlekedési szabálysértéseket elkövető külföldi állampolgárokkal 
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- Idegen nyelvű rendőri intézkedés kiemelt közlekedési szabálysértések 
elkövetőivel (ittas vezetés, gyorshajtás) 

- Intézkedés vagyonellenes bűncselekményeket elkövető/elszenvedő külföldi 
állampolgárokkal (betörés, gépjárműlopás, feltörés, betörés, zsebtolvajlás, stb.) 
Személyleírás kérése elkövetőről, gyanúsítottról; tárgyleírás kérése lopott 
tárgyról. 

 

2.3. Tantárgy: Rendőri testnevelés 74 óra 
 
2.3.1. Fizikai állóképesség fejlesztés 10 óra 

Erő-, állóképesség -, és erő-állóképesség fejlesztés. 

 

2.3.2. Rendőri közelharc alaptechnikái 26 óra 
Szabadulás technikák, eszközös- és eszköz nélküli támadások hárítása, 

földrevitel, bilincselési helyzet. 

 

2.3.3. Testi kényszer alkalmazásának technikái 24 óra 
Elvezető fogások, aktív-, passzív ellenállás megtörése. 

(12. alap intézkedés) 

 

2.3.4. Bilincs alkalmazásának technikái 10 óra 
Álló, térdelő, fekvő bilincselés. 

(12. alap intézkedés) 
 

2.3.5. Rendőrbot alkalmazásának technikái 4 óra 
Rendőrbot hordmódjai, fogások, támadások hárítása, fogás bontások, 

csapások, döfések. 

(12. alap intézkedés) 
 

2.4. Tantárgy: Lőkiképzés 64 óra 
 

2.4.1. Rendőrségi lőgyakorlatok rendje, a Rendőrségnél rendszeresített 
fegyverek, védőfelszerelések 8 óra 

A Rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek anyagismerete. 

A lőgyakorlatok végrehajtása során alkalmazott védőeszközök, illetve a 

ballisztikai védőmellény anyagismerete. 

A lőgyakorlatok végrehajtására vonatkozó szabályok. 
 

2.4.2. Lőelőkészítő foglalkozás 12 óra 
A rendszeresített lőfegyverekkel végrehajtott szárazgyakorlás. 
 

2.4.3. Pontossági lőgyakorlatok 28 óra 
A rendszeresített lőfegyverekkel végrehajtott pontossági lőgyakorlat. 

 
2.4.4. Gyorsasági lőgyakorlatok 16 óra 

A rendszeresített maroklőfegyverekkel végrehajtott szárazgyakorlás és 

gyorsasági lőgyakorlat.  
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Tanulási terület: Jogi 
 

2.5. Tantárgy: Jogi ismeretek 4 óra 
 

2.5.1. Közigazgatási ismeretek 4 óra 
Az Ákr. hatályra vonatkozó rendelkezései, hatásköri, illetékességi 

szabályok. 

Az ügyfél, hatósági ügy meghatározása.  

Az eljárás fajtái, a hatósági eljárás menete. 

A hatóság döntései, határozat, végzés.  

A jogorvoslatok fajtái. 

2.6. Tantárgy: Rendészeti igazgatási ismeretek 36 óra 
 
2.6.1. Szabálysértési ismeretek 10 óra 

Szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető szabályai. 

Helyszíni bírságra vonatkozó szabályok. 

 

2.6.2. Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések 10 óra 
Magánlaksértés. Önkényes beköltözés. 

Távoltartó határozat szabályainak megszegése. 

Kötelező tartózkodás szabályainak megszegése. 

Rendzavarás. Garázdaság. 

Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése. 

Tiltott prostitúció. 

Veszélyes fenyegetés. 

Feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel. 

Valótlan bejelentés. 

Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás. 

Engedély nélküli vezetés. 

A tulajdon elleni szabálysértés. 

Közérdekű üzem működésének megzavarása. 

Korlátozott robbanóanyag-prekurzorral kapcsolatos tevékenység 

folytatása az eltiltás hatálya alatt. 

Jogosulatlan vadászat. 

Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés. 

Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése. 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, 

elkövetője, elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől. 

 

2.6.3. Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni 
szabálysértések 8 óra 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése. 

Csendháborítás. 
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Közerkölcs megsértése. Köztisztasági szabálysértés.  

Veszélyeztetés kutyával. 

Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás és - fogyasztás tilalmának 

megszegése. 

Veszélyeztetés tárgyak eldobásával, elhelyezésével. 

Becsületsértés.  

Büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása.  

Koldulás. 

Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma. 

Jogosulatlan közterületi értékesítés. 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos 

szabálysértés. 

Tiltott határátlépés, útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés. 

Határrendészeti szabálysértés. 

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel 

kapcsolatos szabálysértés. 

A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés.  

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, 

elkövetője, szankciói, valamint elhatárolása más szabálysértésektől, 

bűncselekményektől. 

 

2.6.4. Személyazonosító igazolvánnyal és útlevéllel kapcsolatos ismeretek 
 4 óra 

Az okmányok fajtái, érvényességi ideje, tartalma, kiváltása, birtokba 

tartására vonatkozó szabályok. 

 

2.6.5. Közlekedési szabálysértések 4 óra 
 

Ittas vezetés. 

Közúti közlekedés rendjének megzavarása. 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, 

elkövetője, elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől. 

 

2.7. Tantárgy: Büntetőjogi ismeretek 24 óra 
 
2.7.1. BTK általános részi rendelkezések 18 óra 

A bűnösség fajtái, a szándékosság és a gondatlanság. 

A szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszai. 

A büntethetőséget kizáró, korlátozó okok, kiemelten a jogos védelem, 

végszükség törvényi rendelkezései. 

A büntethetőséget megszüntető okok törvényi rendelkezései. 

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések. 

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 
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Az általános törvényi tényállás elemeinek rendszere, fogalmi elemek 

jelentése. 

 

2.7.2. BTK különös rész, egyes bűncselekmények I. 6 óra 
Önkényes eltávozás. 

Kötelességszegés szolgálatban.  

Szolgálati feladat alóli kibúvás.  

Kibúvás a szolgálat alól. 

Jelentési kötelezettség megszegése.  

Parancs iránti engedetlenség.  

Alárendelt megsértése. 

Hivatali vesztegetés. Hivatali vesztegetés elfogadása.  

Bántalmazás hivatalos eljárásban. Kényszervallatás.  

Jogellenes fogvatartás. 

Hivatali visszaélés.  

Tanulási terület: Közrendvédelmi 
 

2.9 Tantárgy: Közrendvédelem 54 óra 
 
2.9.1. A rendőri fellépés helyszínei 8 óra 

A rendőri intézkedés helyei.  

Intézkedés közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban, különleges 

helyeken. A magánlakásba lépés esetei. A közbiztonságra különösen 

veszélyes eszközökkel kapcsolatos intézkedés.   

(1. alap intézkedés) 

 

2.9.2. Őr, járőrszolgálati forma 18 óra 
Az őr és járőrszolgálati forma.  

A járőrszolgálatra vonatkozó általános rendelkezések.  

A járőrszolgálatra vonatkozó közös és tiltó rendszabályok. 

Az eligazítás, beszámoltatás rendje, a szolgálatok átadása-átvétele.  

Az őrszolgálat ellátása. A rendkívüli őr, kísérő őr, fogdaőr 

feladatellátására vonatkozó szabályok.     

Az egyes szolgálati időrendszerekre vonatkozó szabályok. 

TIK működése. 

 

2.9.3. Eljárás diplomáciai, vagy nemzetközi szerződésen alapuló más 

mentességet élvező személyekkel szemben, illetve egyéb eltérő jogállású 

személyekkel szemben      4 óra 

 

Diplomáciai, vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező 

személyek köre, a képviseletek fajtái. 

A diplomácia kiváltságok és mentességek (személyi mentesség, 

közlekedési eszközök, illetve épületek mentessége). 
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A diplomáciai képviselők különleges jogi helyzetének alapja. 

Nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező személyek, vagy 

közjogi tisztséget betöltő személyek köre.  

Kiváltságokat és mentességeket élvező személyek köre.         

 

 

2.9.4. A személyi szabadságot korlátozó intézkedések 24 óra 
A személyi szabadság fogalma, tartalma, tiszteletben tartása a rendőri 

intézkedések során. 

A biztonsági intézkedés esetei, végrehajtásának szabályai. 

Az elfogás esetei, végrehajtásának szabályai. 

Az előállítás esetei, végrehajtásának szabályai. 

Az elővezetés, a végrehajtásra vonatkozó szabályok. 

A kiemelt biztonsági intézkedés elemei, jelentősége. 

Intézkedés a tanítási napon a tanítási órától, vagy az iskola által 

szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan 

engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben. 

Dolog helyszíni elvétele.  

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható rendőri intézkedés 

szabályai. 

Kábítószeres bűncselekmények kapcsán foganatosított rendőri 

intézkedések. 

(6. alap intézkedés) 
 

2.10 Tantárgy: Rendőri intézkedések 36 óra  

 

2.10.1. Igazoltatás végrehajtása ellenszegülő személlyel szemben 8 óra 
 

A rendőri intézkedés folyamata. Az igazoltatás helyes taktikája.  

Személyazonosság megállapításának módjai. 

Az intézkedés eredményességének veszélyeztető tényezői. 

A szolgálati fellépés módjának gyakorlati végrehajtása. 

Az intézkedés alá vont magatartásának felismerése, helyes 

kommunikáció. 

Az intézkedést befolyásoló tényezők felismerése, és azok megfelelő 

szinten kezelése.  

Az ellenszegülő magatartást tanúsító állampolgárral szembeni 

intézkedés során alkalmazott biztonsági intézkedések. A rendőri 

intézkedés során alkalmazott biztonsági alakzatok.  

 
2.10.2. Taser vezetettáramos kényszerítő eszköz egyszerűsített alkalmazására 

vonatkozó ismeretek 10 óra 
 

Jogszabályismeret. Működési/kezelési alapelvek, az alkalmazás hatásai. 

Intézkedéstaktikai megfontolások. 
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Az eszköz alkalmazásának alapvető taktikái. 

Egészségügyi ismeretek: alapvető egészségügyi ismeretek, elsődleges 

és másodlagos sérülések ellátása. 

Eljárásrendek, protokollok ismertetése a nemzetközi és hazai 

állásfoglalások alapján. 

Komplex szakmai beszámoló. 

 
2.10.3. Személyi szabadságot korlátozó intézkedések gyakorlati végrehajtása

 18 óra 
Biztonsági intézkedés, az elővezetés, az előállítás és az elfogás 

gyakorlata. A körözés hatálya alatt álló személyekkel és dolgokkal 

kapcsolatos intézkedések. 

(6. alap intézkedés, 8. alap intézkedés) 

 
 
Tanulási terület: Közlekedési 

 

2.11 Tantárgy: Közlekedési ismeretek 54 óra  
  

2.11.1. Közlekedési alapismeretek II. 14 óra 
KRESZ alapismeretek. 
 

2.11.2. Közlekedési igazgatás I.  16 óra 
Vezetésre jogosító okmányok; vezetői engedély kategóriák; hatósági 

engedély; hatósági jelzések. 
 

2.11.3. Ittasság ellenőrzés 10 óra 
Ittasság vizsgálat végrehajtása.  

Ezzel összefüggő dokumentáció elkészítése. 

Az ittasság ellenőrzésére szolgáló eszközök használatának gyakorlása. 

Járművezető szervezetére hátrányosan ható szer, továbbá bódító hatású 

illetőleg kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetésével 

gyanúsítható személyekkel szembeni rendőri intézkedés. 
 

2.11.4. Forgalomellenőrzés 14 óra 
Közúti járművek forgalomellenőrzése. 

 

Tanulási terület: Határrendészeti 
  

2.12 Tantárgy: (Határrendészeti alapismeretek)  32 óra 
 

2.12.1. Okmány-alapismeretek és személyazonosítás 20 óra 
Okmányvédelmi kategóriák. 

Papírgyártási technológiák, alapvető nyomdatechnikai- és 

megszemélyesítési eljárások. 

Szabad szemmel látható jellegzetességek. 
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Okmányok kitöltésére vonatkozó szabályok. 

A kártya formátumú magyar személyazonosító igazolvány, vezetői 

engedélyek, forgalmi engedély felépítése, okmánybiztonsági jegyei.  

Az ember külső anatómiai jellemzői, funkcionális sajátosságai.  

A személyazonosítás módszerei, az azonossági vizsgálat szempontjai. 

A különböző embertípusok jellemző vonásai, felismerési jegyei. 

Személycsere felfedésének módszertana. 

(10. alap intézkedés) 
 

2.12.2. Mélységi ellenőrzési alapismeretek 12 óra 
A Schengeni Határellenőrzési Kódex és Kézikönyv alapfogalmai. 

A mélységi ellenőrzés értelmezése, rendszere. 

Az utaskategóriák felosztása a schengeni elvek szerint. A szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásának és 

tartózkodásának szabályai, a tartózkodásukra feljogosító engedélyek 

rendszere. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és 

tartózkodásának szabályai, a tartózkodásukra feljogosító engedélyek 

rendszere.  

Úti okmány érvényessége, érvénytelensége. Az úti okmányok, a 

határátléptető bélyegző és az úti okmányok lebélyegzésének szabályai. 

A tartózkodás utólagos igazolásának rendje. A határátlépés utólagos 

bejegyzésére szolgáló bélyegző felépítése, alkalmazásának szabályai, a 

kapcsolódó formanyomtatvány kitöltése. 

A schengeni vízumok típusai, felépítése és biztonsági jegyei. 

Vízuminformációs rendszer. A tartózkodási engedély.  

Kompenzációs intézkedések és SIS találatkezelés. A határellenőrzés 

visszaállításának szabályai a schengeni belső határokon. 

(10. alap intézkedés) 

Tanulási terület: Bűnügyi 

2.13  Tantárgy: Bűnügyi ismeretek 16 óra  
  

2.13.1. Helyszínbiztosítás 16 óra 
A helyszínbiztosításra vonatkozó értelmező rendelkezések. 

A helyszín meghatározása, fajtái.  

A helyszínbiztosítást megelőző intézkedések. 

A helyszínbiztosítással kapcsolatos alapvető feladatok és 

tevékenységek. 

A helyszín biztosításának rendeltetése, feladatai. 

Az elsődleges adatgyűjtés tevékenységei. 

Tanúkutatás, adatgyűjtés. A kikérdezés taktikája. 

A helyszínre-, személyekre-, járművekre vonatkozó rögzítendő adatok 

és jellemzők. 

A helyszínbiztosításról készített jelentés alaki, tartalmi követelményei, 

a jelentésírás gyakorlása. 
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(5. alap intézkedés) 

A körözési priorálással kapcsolatos feladatok alkalmazása. 

A körözési nyilvántartási rendszer felépítése. 

A körözési eljárásra vonatkozó általános szabályok. 

A körözési eljárási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról.  

A Rendőrség körözési eljárása során tett intézkedései. 



43 
 

Tanintézeti és területi szakmai gyakorlat 

3/A, Képző intézményi gyakorlat: 

 

3.1. Tantárgy: Rendészeti digitális alkalmazások 6 óra 
 

3.1.1. Robotzsaru NEO vizsgafelkészítés és vizsgáztatás  
 2 óra 

 

A rendszer rendészeti használatára vonatkozó szabályok ismétlése, 

megerősítése, különös tekintettel a felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos 

kötelességeire. 

Elméleti ismeretek: általános és járőrtevékenységhez kapcsolódó. 

 

Gyakorlati feladat: 

- eligazítás, 

- lekérdezésből intézkedés rögzítése, 

- jelentés rögzítése személyi szabadságot korlátozó intézkedésről, 

- beszámolás. 

Vizsgafeladat végrehajtása. 

 

3.1.2. A Nova.Mobil alkalmazás informatikai háttere   4 óra 
 

1. A TIK és NOVA Mobil alkalmazás kapcsolata. Alapfogalmak. 

Információbiztonság.  

2. NOVA Mobil alkalmazás, mint TIR eszköz. Bejelentkezés.  

3. A képernyő felépítése, fő funkciói. Az alkalmazás főmenü felépítése. Menü 

funkciógombok szerepe. 

4. A pánik-SOS jelzés. Adatlap kezelés. Rádióforgalmazási kódrendszer.  

5. Küldések kezelése. Szolgálatvezénylés.  

6. Szakmai segédletek (Alkalmazás súgó, priorálás súgó, Hozzátartozók 

közötti erőszak, Schengeni kisokos, Linkek). 

7. NOVA Mobil alkalmazás priorálási lehetőségei. A kapcsolódó 

nyilvántartások rendszere. 

8. Beállítások. Szerviz. Diagnosztika. Ismeretrendszerezés - összefoglalás. 

 

3.2. Tantárgy: Csapatszolgálat 72 óra 
 

3.2.1. Csapatszolgálati kiképzés     72 óra  
 

A csapatszolgálati kiképzés fő célja a képzésben résztvevők felkészítse 

azoknak a Rendőrség hatáskörébe tartozó bűnmegelőzési, bűnüldözési, 

államigazgatás és rendészeti feladatoknak vagy egyes eljárási 

cselekményeknek a végrehajtására, melyek a személyi állomány összevonását, 



44 
 

kötelékbe szervezését, egyszemélyi parancsnoki vezetés alá helyezését és 

sajátos eljárások alkalmazását teszik szükségessé. 

A kiképzés célja képzésben résztvevők felkészítése a tömegkezelési 

feladatokra, szakasz és század szintű gyakorlati feladatvégrehajtásra. A 

gyakorlat során az egyéni védőfelszerelések és a csapatszolgálati eszközök 

használatának begyakorlása is megtörténik.  

 

Elméleti képzés  (16 óra): 

1. Csapatszolgálati alapismeretek és jogszabályi háttér (4 óra) 
- A csapatszolgálat alapjai.  
- A csapatszolgálat és a csapaterő felépítése. 

 

2. Általános taktikai eljárások (6 óra) 
- A zárás végrehajtása és a beosztott rendőr feladatai.  
- Az EÁP-ra vonatkozó rendelkezések és a beosztott rendőrök feladatai. 
- A kutatás végrehajtása és a beosztott rendőr faladatai.  

 

3. Sajátos taktikai eljárások (6 óra) 
- A tömegoszlatás fogalma, esetei, a szolgálati csoportokba beosztott rendőrök 

feladatai.  
- A tömegoszlatás, tömegkezelés során alkalmazott kényszerítő eszközök.  

 

Gyakorlati képzés  (56 óra): 

- Protektor és eszközök felvétele, használatának bemutatása. 
- Egysoros, kétsoros mozgósorfal megalakítása, bontása eszközökkel 

szakaszkötelékben.  
- Mozgásmódok előre, hátra. 
- Folyosó megalakítása és bontása. 
- Félig nyílt, nyílt alakzat megalakítása, bontása. 
- Pajzsfalak megalakítása, bontása.  
- A zárás vonalának elfoglalása, a szolgálati csoportok felállítása. 
- A lezárt területre történő be- és kilépés szabályai. 
- EÁP létesítése, szituációk (az ellenőrző-átengedő pont szolgálati elemei, az 

átvizsgáló és biztosító csoport feladatai). 
- Az igazoltatás, a személyek és járművek átvizsgálása. 
- A kutatás, a kutatási ütem, a kutatás terepszakaszai, a kutatás tárgyai és 

elemei a kutatás végrehajtása során.  
 

3.3. Tantárgy: Általános szolgálati ismeretek 8 óra 

 

3.3.1. Police Medic alapképzés       8 óra 
 

A tanfolyam célja a rendőri állomány felkészítése az életveszély felismerésére 
és elhárítására intézkedési körülmények között. 
A tanfolyamon a rendőrök olyan ismereteket szereznek, amelyekkel a 
munkavégzésük során legnagyobb valószínűséggel előforduló, az életet 
közvetlenül fenyegető egészségi állapotot tudják kezelni. 

Felnőtt laikus alapszintű újra élesztés (BLS) gyakorlása (11. alap intézkedés) 
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Témakörök: 

- Bevezetés 
- Jogszabályi háttér 
- Helyszín, kárhely-kommunikáció 
- Intézkedéstaktikai és sérültellátási prioritások összehangolása 
- Azonnali életmentő beavatkozások 
- Kimentések, sérültfektetések, alap légútvédelem-, és vérzéscsillapítás 

gyakorlat 
- Újra élesztés elmélet 
- Újra élesztés gyakorlat 
- VIZSGA 

 

3.4. Tantárgy: Rendőri intézkedések     38 óra 
 

3.4.1. Kényszerítő eszközök alkalmazásának, valamint a személyi 
szabadságot korlátozó rendőri intézkedések taktikáinak gyakorlása 
szituációs gyakorlatok keretén belül     24 óra 
 

A testi kényszer, a rendőrbot, a vegyi eszköz és a bilincs alkalmazási 
technikáinak és taktikáinak elmélyítése szituációs feladatok 
végrehajtása során. 
Biztonsági intézkedés, az elővezetés, az előállítás és az elfogás 
gyakorlati végrehajtásának elmélyítése.  
A körözés hatálya alatt álló személyekkel és dolgokkal kapcsolatos 
intézkedések végrehajtása komplex szituációk során. 

 
3.4.2. Eljárás diplomáciai, vagy nemzetközi szerződésen alapuló más 

mentességet élvező személyekkel szemben, illetve egyéb eltérő jogállású 
személyekkel szemben    4 óra 

 

Diplomáciai, vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvező 

személyekkel szembeni rendőri intézkedés folyamata és az intézkedés 

helyes taktikája, értesítések sorrendje. 

A szolgálati fellépés módjának gyakorlati végrehajtása. 

Az intézkedés alá vont mentességének felismerése, megválasztott 

helyes kommunikáció.  

Eljárás, rendőri intézkedés nemzetközi jogon alapuló más mentességet 

élvező személyekkel, vagy közjogi tisztséget betöltő személlyel 

szemben. 

Eljárás, rendőri intézkedés országgyűlési képviselővel, országgyűlési 

biztossal, bíróval, ügyésszel szemben.       

 

 

3.4.3. Az írásos tevékenység gyakorlása Robotzsaru NEO rendszerben 10 
óra 

 

Rendőri intézkedésről készült jelentés tartalmi, formai elemei, 

felépítése. 
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Személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedésekről készült 

jelentés tartalmi elemei, fajtái, ezek gyakorlati végrehajtása. 

3/B, Közrendvédelmi területi szakmai gyakorlat: 320 óra 

 

A közrendvédelmi területi szakmai gyakorlat fő célja a meghatározott munkaköri 

kompetenciákra való felkészülés segítése, a képzési programban meghatározott 

elméleti ismeretek birtokában a gyakorlati jellegű tapasztalatok megszerzése. A 

szolgálati és egyéb feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek munkahelyi 

körülmények közötti elsajátítása jártasság és készség szintjén úgy, hogy hatására a 

képzésben résztvevő váljon képessé: az elméleti ismeretek valós körülmények 

közötti alkalmazására; önálló feladat-végrehajtásra a különböző szolgálati 

formákban, jogszerű döntések meghozatalára; részfeladatok elvégzésére. 

A szakmai gyakorlat dokumentálása Foglalkozási naplóban történik, melyben a 

meghatározott feladatokon túl a teljesítés időtartama, a végrehajtás módja és 

színvonala is dokumentálandó. A képzésben résztvevő gyakorlati tevékenysége a 

gyakorlat végén értékelendő. 

Területi gyakorlat során végrehajtandó: 

A helyi rendőri szerv megismerése. Betekintés a hivatali érintkezés rendjébe. 

Ismerkedés a közterületi közrendvédelmi szolgálat tevékenységeivel. A személyi 

szabadságot nem korlátozó intézkedések tanulmányozása és a járőri tevékenység 

segítése. 

A közrendvédelmi területen végrehajtandó gyakorló szolgálat során végrehajtandó 

a rendőri fellépés ismérveinek megismerése, intézkedés kezdeményezése, a 

megfelelő taktika elsajátítása, intézkedési típusok, járőrtársi tevékenység 

elsajátítása, rendszeresített híradástechnikai eszközök használata, kényszerítő 

eszközök használata, személyi szabadságot korlátozó intézkedések megfigyelése, 

dokumentálása. Leendő szolgálati helyével kapcsolatos szolgálati tevékenységek 

gyakorlása.  

Közrendvédelmi gyakorló szolgálatsorán végrehajtandó komplex rendőri 

intézkedések gyakorlása, kényszerítő eszközök alkalmazásának, szabályainak 

felelevenítése és gyakorlati alkalmazása, eredményes és biztonságos intézkedés 

lefolytatása feltételeinek megfigyelése, begyakorlása.  Fokozott ellenőrzés 

végrehajtásának gyakorlása, járőrszolgálat során parancsnokként kijelölt rendőr 

jogai és kötelességeink megismerése.  Kísérőőri szolgálattal kapcsolatos 

feladatok. Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott rendőri intézkedésben 

közreműködés.  

Végrehajtási eljárásban való közreműködés tanulmányozása.  

Szolgálati gépjármű ügyintézői felkészítés és vizsga a szükséges feltételek 

megléte esetén részét képezi a szakmai gyakorlatnak. 
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Járőr 

4.1 Tantárgy: Rendőri testnevelés 8 óra 
 

4.1.1. Kényszerítő eszközök alkalmazása 
A testi kényszer, a rendőrbot, a vegyi eszköz és a bilincs alkalmazási 
technikáinak és taktikáinak elmélyítése szituációs feladatok 
végrehajtása során. 
Kényszerítő eszközök készségszintű használatának gyakorlása. (12. 
alap intézkedés) 

 
4.2 Tantárgy: Lőkiképzés 8 óra 

  

4.2.1. Szituációs lőgyakorlatok 
A rendszeresített maroklőfegyverekkel végrehajtott szituációs 

lőgyakorlatok fedezékhasználattal, erősebb és gyengébb 

működtető kézzel. 

 

4.3 Tantárgy: Rendészeti igazgatási ismeretek 10 óra 
 

4.3.1. Közlekedési szabálysértések 
- Ittas vezetés. 
- A közúti közlekedés rendjének megzavarása. 
- Engedély nélküli vezetés. 
- Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése. 
- Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. 
- Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése. 
- Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése.  
- Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés. 
- Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése. 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, 

fogalomrendszere, elkövetője, szankciói, valamint elhatárolása más 

szabálysértésektől, bűncselekményektől. 

 
4.4 Tantárgy: Büntetőjogi ismeretek 24 óra 

  

4.4.1. BTK különös rész, egyes bűncselekmények II. 
- Fogolyszökés. Rablás. Kifosztás. Zsarolás. Önbíráskodás. 
- Lopás. Rongálás. Csalás. Jármű önkényes elvétele. 
- Járművezetés az eltiltás hatálya alatt.  
- Garázdaság. Közveszéllyel fenyegetés. 
- Közösség tagja elleni erőszak.  
- Egyedi azonosító jellel visszaélés. 
- Hivatalos személy elleni erőszak. 
- Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak. 
- Személyi szabadság megsértése. Kényszerítés.  
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- Szexuális kényszerítés. Szexuális erőszak. Szeméremsértés. 
- Személyes adattal visszaélés.  
- Magánlaksértés. Rágalmazás. Becsületsértés. 
- Emberölés. 
- Testi sértés. Segítségnyújtás elmulasztása.  
- Kapcsolati erőszak.  

A felsorolt bűncselekmények felismerése érdekében elkövetési 

magatartásaik, fogalomrendszerük, elkövetőik, valamint 

elhatárolásuk más bűncselekményektől, szabálysértésektől. 

 

4.5 Tantárgy: Közrendvédelem 8 óra 
 

4.5.1. Eljárás különös esetekben         4 óra 

Intézkedés robbanó-, sugárzóanyag, állati tetem, súlyos fertőző betegség 
észlelése esetén. Az értesítés rendje elhagyott robbanó-, sugárzó, 
radioaktív, nukleáris, vagy mérgező anyag találása esetén.  
Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerészeti 
feladatai.  
Tűzszerész járőr kirendelése, intézkedéssel érintett és illetékes 
hatóságok, kiértesítésük, az együttműködés rendje.  
Helyszínek biztosításának speciális szabályai, a végrehajtandó 
intézkedések.  
Illetékes hatóság kiértesítése, az együttműködés rendje.  
Eljárás súlyos fertőző betegség esetén.  
Eljárás állati tetem és sérült állat találása esetén 
Eljárás halál, rendkívüli halál bekövetkezése esetén.  
Eljárás talált tárgy esetén. 
Intézkedés talált tárgy esetén (13. alap intézkedés) 

 

4.5.2. Írásos tevékenység        2 óra 

Az igazoltatólap kitöltésének szabályai.  

A helyszínbiztosítás végrehajtásának szabályai, a végrehajtásról készített 

jelentés tartalmi elemei. 

A kényszerítő eszköz alkalmazásáról, a személyi szabadságot korlátozó 

intézkedésről készült jelentés. 
 

4.5.3. A járőrszolgálat során előforduló nyomtatványok, okmányok  2 óra 

A szolgálati okmányok, nyomtatványok bemutatása: 

 a rendőri szerv illetékességi területének leírása; 

 járőrkörzet leírás; 

 járőr útirányterv; 

 őrutasítás; 

 bűnügyi és baleseti ponttérkép; 

 szolgálattervezet; 

 eligazító lap; 

 beszámoltató lap;  
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 ellenőrzési napló. 

4.6 Tantárgy: Rendőri intézkedések 24 óra 
  

4.6.1. Személyi szabadságot korlátozó intézkedések gyakorlati végrehajtása
              8 óra 

A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő intézkedések. 

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet alatt álló személlyel kapcsolatos 

intézkedések. A kóros elmeállapotú személlyel kapcsolatos 

intézkedések. Gépjárművel történő kísérés taktikája.  

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések taktikáinak elmélyítése 

szituációs feladatok végrehajtása során. Nova.Mobil eszköz alkalmazása. 

Biztonsági intézkedések átismétlése, gyakorlása (7. alap intézkedés) 

Fogvatartott személyek kísérésével kapcsolatos tudnivalók 

átismétlése, gyakorlása (8. alap intézkedés) 
 

4.6.2. Gépjármű vezetőjével szembeni intézkedések gyakorlati végrehajtása
                8 óra 

Járművel közlekedő személlyel szembeni intézkedés taktikájának 

elsajátítása. Járműből történő erőszakos kiszállítás. 

 

4.6.3. Kóros elmeállapotú személyekkel szembeni intézkedés taktikája

           8 óra 
 

A külön bánásmódot igénylő személyekkel szemben történő intézkedés 

során támasztott alapkövetelmények. 

A különleges bánásmódot igénylő személyek felismerése, velük 

kapcsolatosan történő magatartás, intézkedés taktika. Velük szemben 

támasztott követelmények. 

A kóros elmeállapot felismerésének lehetőségei. 

A rendőri kommunikáció helyes megválasztása.  

Rendőri intézkedés folyamata. 

A rendőri intézkedés során alkalmazott biztonsági intézkedések, és 

eljárások. 

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések taktikáinak elmélyítése 

szituációs feladatok végrehajtása során. 

  

4.7 Tantárgy: Közlekedési ismeretek 14 óra 
 

4.7.1. Forgalomirányítás 
 

Forgalomirányítás, forgalomterelés (9. alap intézkedés) szabályai 
Rendőri karjelzések. Karos forgalomirányítás gyakorlása. 

  




