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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS SZAKMA 

 

1 A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

1.2 A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01 

1.4 A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 70, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra. 

 

2 A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkate-

rület leírása 

2.1 Szakmairány: Rendészeti technikus 

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során 

megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a 

büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi felada-

tok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság 

birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézke-

dési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is. 

A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések 

eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, 

valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és 

közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysérté-

sen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és maga-

biztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában 

az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt.  

Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-

közöket és a kényszerítő testi erőt.  

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-

tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, ada-

tokat összesít írásbeli jelentésben. 

Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátá-

sához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért 

felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt 

végzi. 
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2.2 Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző 

 

 

 

3 A szakmához rendelt FEOR szám  

Szakma szakmairányainak FEOR számai 

Szakmairány megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Rendészeti technikus 

 

5254 Vagyonőr, testőr 

5256 Közterület-felügyelő 

9238 Parkolóőr 

9231  Portás, telepőr, egyszerű őr  

Közigazgatási ügyintéző 

 
4229 

Egyéb ügyfélkapcsolati foglal-

kozású 

4136 Iratkezelő, irattáros 

4112 Általános irodai adminisztrátor 

3654 
Hatósági engedélyek kiadásával 

foglalkozó ügyintéző 

 

4 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat : nem szükséges 

5 A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● Önvédelmi védőruházat 

● Tatamival borított önvédelmi terem 

● Elsősegély láda 

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a köz-

igazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A tudás-

anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan 

és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi 

feladatait.  

A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva 

írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megke-

reséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az 

elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, 

adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy köz-

igazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljá-

rásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó sza-

bályok adta keretek között. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és do-

kumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és 

kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó 

szabályok figyelembevételével. 
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● Ambu sam gyakorló bábu újraélesztés gyakorlásához 

 

5.2 Eszközjegyzék szakmairányokra  

Közigazgatási ügyintéző: 

● Számítógép (asztali/ laptop) 

● Szkenner 

● Nyomtató 

● Fénymásoló 

● Telefon 

● Fax 

● Irodai szoftverek 

● Nyomtatványok 

● Iratmegsemmisítő 

● Hangrögzítő 

● DVD-jogtár 

● Internet hozzáférés 

● Irodaszerek 

● Hivatali nyomtatványok (másolatok) 

● Szakmai okmányok 

● Iktató könyv 

● Postakönyv 

● Iktató szoftver  

Rendészeti technikus: 

● A gyakorlati jellegű tevékenységhez formaruházat (egyenruha / munkaruházat) 

● 1 db helyszínelő táska 

● 10 db megkülönböztető mellény 

● Kézi detektor 

● Kényszerítő, támadáselhárító eszközök (gyakorló bilincs, gumibot, vegyi eszköz) 

● Légpuska 

● Air soft maroklőfegyver 

● Lőtermi berendezések (bukócélok, plasztik védőfal) 

● Védőszemüveg lövészethez 

● Lőlapok 

● Rádió adó-vevő készlet 

● Számítógép (asztali/ laptop) 

● Szkenner 

● Nyomtató 

● Fénymásoló 

● Irodai szoftverek 

● Nyomtatványok 

● Iratmegsemmisítő 

● Hangrögzítő 

● DVD-jogtár 

● Internet hozzáférés 

● Irodaszerek 

● Hivatali nyomtatványok (másolatok) 

● Szakmai okmányok 

● Iktató könyv 

● Iktató szoftver  
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6 Kimeneti követelmények  

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-
dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

1 Összehasonlítja a köz-

szolgálat főbb ágait 

azok jogi szabályozói 

és az államszervezet-

ben elfoglalt helyük 

alapján. 

Alapszinten ismeri 

Magyarország állam-

szervezetét, a főbb 

államhatalmi ágakat. 

Értékként tekint 

Magyarország 

alkotmányos és 

jogi berendezkedé-

sére.  

Önállóan megneve-

zi a közszolgálati 

ágakat, állami fela-

datokat, alkotmá-

nyos elveket, a 

rendvédelmi szer-

veket és főbb fela-

dataikat. 

Ismeri a főbb állami 

feladatokat. 

Alapszinten ismeri a 

jog alapfogalmait 

(jogi norma, jogsza-

bály, jogforrás, jog-

szabályi hierarchia, 

jogalkotás) és az 

alkotmányos alapel-

veket. 

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szerve-

ket és főbb feladatai-

kat. 

Ismeri a közszolgálat 

főbb jogi szabályo-

zóit. 

2 Kapott feladatainak 

végrehajtása során, a 

hierarchikus szerveze-

tekre jellemző alá-

fölérendeltségi szabá-

lyok szerint működik 

együtt a szervezet 

tagjaival.   

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchikus 

szervezetek jellemző 

felépítését, a szolgá-

lati érintkezés és a 

szolgálati út lényegi 

jellemzőit. 

Elkötelezett a 

szervezeti célok 

iránt. 

Felelősséget vállal a 

saját önálló, illetve 

a társakkal együtt-

működésben vég-

zett munkájáért. 

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), 

azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján.  

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival.  

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. 

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása 

során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazá-

sával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kom-

munikációjához tudatosan igazítja.  

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás-

formákat tanúsító személyekkel szemben.  

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben.  

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését.  

A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét. 
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Tisztában van az 

állam, mint foglal-

koztató szolgálatellá-

tásra vonatkozó spe-

ciális elvárásaival 

(szolgálati kötele-

zettségek, korlátozott 

jogok).  

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvariassá-

gi szabályokat. 

Kész az együttmű-

ködésre munkatár-

saival, más állami 

szervekkel. 

3 
Írásban és szóban 

kommunikál, a kiala-

kult konfliktushelyze-

tet hatásosan kezeli. 

 

Azonosítja a kom-

munikációs partner 

érzelmi állapotát és 

az ahhoz társuló 

esetleges konfliktus-

helyzetet. 

Törekszik az eset-

leges kommuniká-

ciós zavarok felol-

dására. 

Felelősséget vállal a 

kijelentéseiért. 

4 Metakommunikáció-

ján belül a testbeszé-

dét verbális kommu-

nikációjához tudato-

san igazítja.  

Érti a testbeszéd jele-

it, alapszinten alkal-

mazza a metakom-

munikációs eszközö-

ket. 

Figyelemmel kísé-

ri a kommunikáció 

menetét, törekszik 

az eredményes 

befejezésre. 

Korrigálja a meta-

kommunikációs 

hibákat 

Felelősséget vállal a 

nonverbális kom-

munikációjáért 

5 Indulatait kontrollál-

va, előnyben részesíti 

az asszertív kommu-

nikációt. 

Megismeri önmagát 

és az egyes szemé-

lyiségtípusokat 

Előítéletektől men-

tesen kommunikál. 

Érzelmi állapotának 

változásait felügye-

li. 

Viselkedési jellem-

zőik alapján beazo-

nosítja   az egyes 

személyiségtípuso-

kat. 

Önuralmát megőr-

zi a kommunikáci-

ós folyamatban. 

Kiáll a céljai és 

véleménye mellett. 

Alapszinten érti az 

asszertivitás fogal-

mát, kommunikációs 

technikáit. 

 

Korrigálja kommu-

nikációs hibáit. 

6 Vezényszóra külön-

böző alaki mozgás-

formákat mutat be 

egyénileg és kötelék-

ben.  

Ismeri a rendvédelmi 

szerveknél elvárt 

alapvető alaki és 

tiszteletadási előírá-

sokat. 

Feltétel nélkül 

elfogadja az utasí-

tások alapján tör-

ténő mozgásvál-

toztatást.  

Önállóan képes az 

alaki előírásoknak 

megfelelő megjele-

nésre és tisztelet-

adásra.  

Alkalmazói szinten 

ismeri a raj és köte-

lék mozgásformákat. 

Törekszik az össz-

hang létrejöttére és 

fennmaradására. 

Társaival együtt-

működve, utasítás 

alapján képes az 

előírásszerű moz-

gásra. 

7 Tudatosan tervezi és 

fejleszti fizikai álló-

képességét. 

Ismeri a fizikai álló-

képesség összetevőit 

és fejlesztésének 

módszereit. 

Elkötelezett és 

hajlandó fizikai 

állóképességét 

fejleszteni. 

Betartja az állóké-

pessége fejlesztésé-

re kapott utasításo-

kat. 

Ismeri az egészséges 

életmód jellemzőit. 

Elkötelezett az 

egészséges élet-

mód kialakítása és 

Betartja az egészsé-

ges életmódra neve-

lő szabályokat 
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fenntartása mellett. 

8 
A megismert önvé-

delmi fogásokkal 

megvédi saját testi 

épségét. 

Alapszinten ismeri 

az alapvető önvé-

delmi technikákat 

(esések, gurulások, 

dobások). 

Tudatosan alkal-

mazza önvédelmi 

helyzetekben a 

tanultakat. 

Utasítás alapján, 

vagy segítséggel 

végrehajtja a kért 

önvédelmi gyakor-

latot. 

 

6.3 Szakmairányok közös szakmai követelményei     

 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-
dok, attitűdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1 A megbízó által meg-

határozott tartalmú 

őrutasítás alapján az 

őrzött létesítménybe 

történő be- és kilépte-

tést a személyek azo-

nosításával, csomagjuk 

és/vagy gépjárművek 

átvizsgálásával végzi.  

Ismeri a magán-

biztonsági szolgál-

tatások rövid tör-

ténetét, a jellemző 

tevékenységeket 

(személy- és va-

gyonvédelem, 

magánnyomozás) 

főbb jogi szabá-

lyozóit, az egyes 

tevékenységek 

gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

Feladatát éberen és 

kritikus szemlélet-

ben végzi. 

Írásbeli utasítá-

sok alapján 

önállóan jár el. 

Alkalmazói szin-

ten ismeri a sze-

mély be- és kilép-

tetés szabályait, az 

tevékenység vég-

zéséhez alkalma-

zott IKT eszközök 

használatát. 

  

Alkalmazói szin-

ten ismeri a gép-

jármű átvizsgálás 

szabályait be-és 

kilépés esetére. 

  

Alkalmazói szin-

ten ismeri a cso-

mag-, szállítmány-

, és áruellenőrzés 

szabályait be- és 

kiléptetés esetére 

vonatkozóan. 

  

2 Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepített 

biztonságtechnikai 

eszközök, rendszerek 

kezelésével objektu-

mot, kereskedelmi vagy 

logisztikai létesítmé-

nyeket őriz.  

Ismeri a főbb ob-

jektumvédelmi 

rendszereket, a 

védelmi szinteket, 

a rádióforgalma-

zás eszközeit és 

szabályait. 

A lehetséges riasz-

tási eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan fris-

síti. 

Írás- és szóbeli 

utasítások alap-

ján önállóan 

látja el feladatát. 

Ismeri a kulcs-

nyilvántartás sze-

Részrehajlás-

mentes feladatvég-

Utasítások, elő-

írások alapján 
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repét, a kiadás- és 

visszavételezés 

jellemzőit, a kulcs 

felvételi-

jogosultság vizs-

gálatára vonatkozó 

szakmai szabályo-

kat.  

zés az utasítások 

szerint. 

önállóan végzi a 

feladatot. 

Ismeri a mechani-

kus és elektroni-

kus védelmi esz-

közöket. 

A megbízó utasítá-

sai szerint éberen, 

folyamatos körül-

tekintéssel látja el 

munkáját. 

Feladatát önál-

lóan végzi. 

3 Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát el, 

valamint helyszínelle-

nőrzést végez a riasz-

tásra kivonuló szolgá-

lat tagjaként. 

Ismeri a járőrszol-

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo-

kat. Ismeri a hely-

színbiztosítási 

elvárásokat. 

Szolgálatát alapo-

san és határozottan 

látja el, társaitól is 

precíz munkavég-

zést vár el. 

Írás- és szóbeli 

utasítások alap-

ján önállóan 

látja el feladatát. 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabá-

lyait (szolgálat 

átadása és átvéte-

le, információk 

rögzítése a szolgá-

lati dokumentu-

mokban, szolgálati 

érintkezés szabá-

lyai, szolgálat ellá-

tására vonatkozó 

alaki szabályok.) 

A szolgálat átadása 

és átvétele precízen 

és szabályosan do-

kumentáltan törté-

nik. Szolgálati elöl-

járóival és társaival 

tisztelettel kommu-

nikál. Szolgálatát 

kulturáltan, az alaki 

előírásoknak meg-

felelően látja el. 

Őrutasítás alap-

ján önállóan 

végzett tevé-

kenység.  

Tisztában van a 

megbízó és a fog-

lalkoztató fogal-

mával, a megbízás 

és a munkaszerző-

dés, hivatásos 

szolgálati viszony 

főbb jellemzőivel, 

a munkavégzésre 

vonatkozó munka-

, baleset- és kör-

nyezetvédelmi 

szabályokkal.  

Tiszteletben tartja 

és elfogadja a fela-

datellátásra vonat-

kozó elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus szer-

vezeti kultúrára 

értékként tekint. 

Betartja a szol-

gálatellátásra, 

munka- és bale-

setvédelemre, 

eszközhasználat-

ra vonatkozó 

szabályokat. 

Ismeri a tűzvé-

delmi és tűzmeg-

előzési szabályo-

kat, a tűzoltó ké-

szülék használatát. 

  

4 Pénz- és értékszállítást 

végez, szállítmányt 

kísér. 

Ismeri és alkal-

mazza a pénz- és 

értékszállításra 

vonatkozó bizton-

Precizitás, kritikus 

szemlélet, éberség 

a munkavégzés 

során. Nagyfokú 

Felelősséget 

vállal a saját 

önálló, illetve a 

társakkal 



8 

sági követelmé-

nyeket. 

együttműködés a 

végrehajtásban 

résztvevők között.  

együttműködés-

ben végzett 

munkájáéért. 

5 Rendezvények (kultu-

rális, sport, egyéb tö-

meg rendezvények) 

biztosítását végzi, eltá-

volítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 

személyeket. 

Ismeri a rendez-

vény szervezésé-

nek, engedélyezé-

sének főbb szabá-

lyait, a szervezők 

és résztvevők főbb 

jogait és köteles-

ségeit.  

Pártatlan és szabá-

lyos munkavégzés 

a rend fenntartásá-

nak érdekében. 

Betartja és be-

tartatja a bizton-

sági rendszabá-

lyokat. 

6 A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés elköveté-

sén tetten ért személyt 

elfogja, a hatóság kiér-

kezéséig visszatartja és 

a bűncselekmény vagy 

szabálysértés elköveté-

séhez használt, az el-

követő birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a közigaz-

gatási hatósági és 

szabálysértési eljá-

rások alapvető 

szabályait (hatás-

köri és illetékes-

ségi szabályok, 

vétkesség és tár-

sadalomra veszé-

lyesség, ügyfél és 

hatóság fogalma, 

főbb eljárási cse-

lekmények és 

meghozható hatá-

rozatok, szabály-

sértési és közigaz-

gatási ügyekben). 

Elkötelezett a biz-

tonság fenntartása 

és megőrzése iránt. 

Beavatkozási 

helyzetben önál-

lóan jár el a ha-

tósági szervek-

kel együttműkö-

désben. 

Ismeri a legjel-

lemzőbb szabály-

sértési (köznyuga-

lom és tulajdon 

elleni, közlekedési 

és közterületre 

vonatkozó tényál-

lások) és büntető 

tényállásokat (kor-

rupciós, hivatali, 

köznyugalom el-

leni, vagyon elleni 

és vagyon elleni 

erőszakos cselek-

mények, élet-és 

teszi épség elleni 

cselekmények, 

emberi szabadság 

és méltóság elleni, 

valamint hivatalos 

és közfeladatot 

ellátó személyek 

elleni cselekmé-

nyek). Tisztában 

van a közveszély 

fogalmával és a 
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közveszély hely-

színének fogalmá-

val. 

Ismeri a főbb pol-

gári jogi fogalma-

kat (tulajdon, a 

birtok, a birtokvé-

delem és a jogos 

önhatalom. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza-

bályosan fellépni. 

Felelősséget 

vállal a megho-

zott döntéseiért. 

Ismeri a büntetőel-

járás alapvető sza-

bályait, az eljáró 

hatóságokat, az 

eljárásban érintett 

személyeket. 

  

Felismeri a jogos 

védelmi és a vég-

szükség helyzetet. 

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi 

erő vagy kényszerí-

tő eszköz használa-

tával fellépni. 

A jogos védelmi 

helyzet felisme-

rése esetén dönt 

a szükséges és 

arányos mérvű 

beavatkozásról, 

fellépésről. 

Ismeri a jogtalan 

támadás elhárítá-

sára használt esz-

közök (gumibot, 

vegyi eszköz, lő-

fegyver) biztonsá-

gos használati 

módját, a kénysze-

rítő testi erő al-

kalmazásának 

módját, és az azok 

alkalmazására 

vonatkozó jogsza-

bályi és szakmai, 

taktikai előíráso-

kat. 

Elkötelezett a tá-

madás elhárítása 

során a fokozatos-

ság, eredményes-

ség, szükségesség 

és arányosság elve-

inek betartásában. 

Az élet- és testi 

épség védelmét 

szem előtt tartja az 

intézkedés során. 

Felelősen betart-

ja a támadásel-

hárító vagy 

kényszerítő esz-

közök használa-

tára vonatkozó 

biztonsági és 

szakmai előírá-

sokat. 

Ismeri a hatékony 

önvédelmi közel-

harc elemeit, tech-

nikáit, az emberi 

test sérülékeny 

pontjait 

  

7 Irodatechnikai, infor-

mációs és kommuniká-

ciós eszközöket, be-

rendezéseket kezel, 

használ, adatrögzítést 

végez. 

Alkalmazói szin-

ten ismeri a hiva-

talos kommuniká-

ció műfaji jellem-

zőit. 

 

Precízen, igényesen 

végzi dokumentá-

ciós tevékenységét. 

Feladatait önál-

lóan végzi. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, 

adatnyilvántartási 

felületek felhasz-
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nálói funkcióit, 

lehetőségeit. 

Azonosítja a kü-

lönböző tevékeny-

ségekhez köthető 

nyomtatványsab-

lonokat és tudja 

tartalmi egységeit 

értelmezni. 

Precízen, igényesen 

végzi dokumentá-

ciós tevékenységét. 

 

Feladatait önál-

lóan végzi. 

8 A feladatkörében meg-

tett intézkedésekről 

elöljárójának vagy fe-

lettesének írásbeli je-

lentést készít vagy szó-

ban jelent a szervezeti 

előírások szerint. 

Alkalmazói szin-

ten ismeri a jelen-

tés, jegyzőkönyv, 

feljegyzés fő tar-

talmi követelmé-

nyeire vonatkozó 

szakmai elváráso-

kat. 

Szakmai igényes-

ségre, szakszerű-

ségre, pontosságra 

törekszik feladatel-

látása során. 

A munkakör-

ének megfelelő 

dokumentációt 

önállóan vezeti. 

Ismeri a hierarchi-

kus szervezet hi-

vatalos írásbeli és 

szóbeli kommuni-

kációjára vonatko-

zó szabályokat, 

elvárásokat, a 

szakmai nyelv 

kifejezéseit. 

  

9 Tájékoztatja az ügyfe-

leket az általa végzen-

dő intézkedés indoká-

ról, a felhatalmazásá-

ról, az intézkedés elleni 

panaszkezelési eljárás-

ról. 

Ismeri az ügyfelek 

és állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó jogsza-

bályi kötelezettség 

tartalmát. Ismeri 

az ügyfelekkel 

történő kommuni-

kációs szabályokat 

(köszönési és ud-

variassági szabá-

lyok, hivatalos 

nyelvezet). 

Megegyezésre tö-

rekedve határozot-

tan kommunikál. 

Feladatát önál-

lóan végzi. 

10 

 

Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség esetén. 

Ismeri az elsőse-

gélynyújtás eszkö-

zeit és használatuk 

módját. 

Kész az élet menté-

sére és testi épség 

védelmére.  

Önállóan képes 

az elsősegély-

nyújtásra vagy 

újraélesztésre. 

Ismeri az újra-

élesztési techniká-

kat és módszer-

tant. 

    

 

6.4 Szakmairányok szakmai követelményei 

6.4.1 Közigazgatási ügyintéző szakmairány szakmai követelményei      
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Sorszám 
Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-
dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

1 Közigazgatási eljá-

rás keretén belül 

hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin-

tézést végez, köz-

igazgatási ügyek-

ben döntést készít 

elő, ügyfélkaput, 

hivatali kaput 

használ. 

Összefüggéseiben 

érti a végrehajtó 

hatalom helyét, 

szerepét, elkülöníti 

az államigazgatás 

és az önkormány-

zati igazgatás rend-

szerét. 

Elkötelezett a köz-

igazgatás szakmai 

és jogszabályi elő-

írásainak maradék-

talan betartása mel-

lett. Figyelemmel 

kíséri a jogszabályi 

változásokat. 

A feladatkörébe 

tartozó eljárási 

cselekményeket a 

szükséges segít-

séggel végrehajtja. 

Ismeri az általános 

közigazgatási rend-

tartásról szóló tör-

vény alapelveit, a 

hatósági eljárások-

ra, a hatósági elle-

nőrzésre a nyílt és 

titkos ügykezelési 

tevékenységre, az 

adatvédelemre és 

személyiségi jo-

gokra vonatkozó 

előírásokat, a sza-

bályozott- és a 

központi elektroni-

kus ügyintézési 

szol-gálatások 

rendszerét, a 

magyarorszag.hu 

kormányzati portál 

szolgáltatásait. 

A személyiségi és 

az információs 

önrendelkezési 

jogokat tiszteletben 

tartva kommunikál, 

a szervezetet kép-

viselve meggyőző-

en érvel. 

Dokumentumokat 

önállóan elkészít, a 

határidőket betart-

ja, önellenőrzést 

végez, az elköve-

tett hibákat javítja. 

Ismeri a döntés 

előkészítés fázisait 

(adatbekérés, -

elemzés, következ-

tetés, javaslattétel). 

Kiemelt figyelmet 

fordít az elvégzett 

tevékenység mi-

nőségére. 

 

Ismeri a határvéde-

lemmel kapcsola-

tos és a határforga-

lom ellenőrzés 

schengeni elveit, 

formáit, módjait, 

az utas kategóriá-

kat, a Schengeni 

Információs Rend-

szer jelzéseit. Is-

meri a személyek 

és gépjárművek 

okmányait, azok 

biztonsági jegyeit 

és hamisításuk jel-

lemző megjelenési 

formáit. 

Szem előtt tartja a 

részrehajlás mentes 

ügyintézést. 

 

 Ismeri a közleke-   
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dési alapfogalma-

kat, a közlekedés-

ben való részvétel 

feltételeit (KRESZ 

alapismeretek). 

2 Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus for-

mában kommuni-

kál, kapcsolatot tart 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel-

ven is. 

Tisztában van az 

ügyfélszolgálati 

munkakörökkel és 

az ügyviteli felada-

tokkal. 

Kellő empátiát 

tanúsít az ügyfelek 

irányába, a szüksé-

ges mértékben ön-

kritikus. 

Az ügyfelek részé-

re, velük együtt-

működve megoldá-

si javaslatokat dol-

goz ki. 

Ismeri az ügyfél-

szolgálati elektro-

nikus ügyintézés-

hez használt adat-

bázisokat és azok 

kezelési módját. 

  

3 Az ügyfelek sze-

mélyes vagy írásos 

(papíralapú vagy 

elektronikus) meg-

kereséseit (pl. pa-

nasz, reklamáció, 

kifogás) kivizsgál-

va a keletkezett 

ügyet megoldja és 

az ügyintézés fo-

lyamatában közre-

működik. 

Ismeri az ügyfél-

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt 

(különböző nemű, 

életkorú, társadal-

mi helyzet). 

Az ügyfelek vélemé-

nyét tiszteletben 

tartva, törekszik a 

problémájuk haté-

kony megoldására. 

 

Betartja és betartat-

ja az ügyfelekkel 

történő kapcsolat-

tartásra és a szer-

vezeti integritásra 

vonatkozó szabá-

lyokat. 

 A kommunikáció 

és a kapcsolattar-

tás során az általa 

képviselt szervezet 

értékeit tartja szem 

előtt. 

A feladat végzése 

során korrigálja 

saját vagy mások 

hibáit. 

 

6.4.2 Rendészeti technikus szakmairány szakmai követelményei      

 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelősség 

mértéke 

1 Megbízási szerző-

désben foglaltak 

alapján a megbízó 

utasítása szerint, de a 

személyiségi jogokra 

vonatkozó, az adat-

védelemre és infor-

mációszabadságra 

vonatkozó szabályok 

betartásával jogi 

vagy természetes 

személyről, tárgyról 

információt szerez 

be, kutatást végez, 

adatokat összesít és 

írásbeli jelentésben a 

megbízónak átadja.  

Ismeri a szemé-

lyiségi jogok vé-

delmére vonatko-

zó szabályokat. 

A rábízott adatokat, 

információkat bi-

zalmasan kezeli, 

melyért felelőssé-

get is vállal. 

Egyéni feladatmeg-

oldás esetén önálló-

an végzi munkáját. 

Ismeri a szemé-

lyes, a különle-

ges, és a közérde-

kű adatok fogal-

mát, az adatkeze-

lés célhoz kötött-

ségét.  

Munkáját precízen, 

fegyelmezetten 

végzi el a megbízó 

érdekeinek figye-

lembevételével, de 

a törvényesség ke-

retein belül. 

Csapatmunka esetén 

a vezető irányítása 

mellett, együttmű-

ködve a társakkal 

hozza meg döntéseit. 

Ismeri az állami, 

szolgálati, magán 

és üzleti titok 

megkülönböztető 

jellemzőit. 

Az információszer-

zésben kitartó és 

kreatív. 

 

Felhasználói szin-   
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ten ismeri az adat-

rögzítésre alkal-

mas eszközöket. 

2 A közterületek ren-

deltetésszerű haszná-

latnak felügyelete 

körében ellenőrzi a 

közterületen tevé-

kenységet végzők 

(pl. árusok, zené-

szek, vendéglátók, 

plakátragasztók) 

engedélyét. 

Ismeri a közterü-

let, magánterület 

fogalmát, a közte-

rület felügyeletre 

és a közterület 

felügyelő feladat-

körére és intézke-

dési jogosultsága-

ira vonatkozó 

szabályokat. 

A közterület rend-

jének fenntartását 

tartja szem előtt. 

Betartja és betartatja 

a közösségi együtt-

élés szabályait.  

3 Hatósági jogkörében 

eljárva a közterüle-

ten vagy jogszabály-

ban meghatározott 

más területen (erdő, 

mező, természetvé-

delmi terület, szőlő, 

tó) elkövetett sza-

bálytalankodóval 

szemben figyelmez-

tetést alkalmaz, 

helyszíni bírságot 

szab ki, feljelentést 

tesz vagy egyéb in-

tézkedést foganatosít 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel-

ven is a szabályta-

lanság megszünteté-

se érdekében.  

Esetleírás vagy –

tanulmány alapján 

felismeri az elkö-

vetett szabályta-

lanságot. 

Kezdeményezően 

lép fel a rend fenn-

tartása érdekében. 

A jogsértő cselek-

ményeket önállóan 

felismeri, megelőzi, 

megszakítja, jogsze-

rűen és szakszerűen 

intézkedik. 

Ismeri a közigaz-

gatási alapfogal-

makat (központi 

és területi igazga-

tás, közigazgatás 

felépítése), a ha-

tósági és szabály-

sértési eljárások 

alapvető szabá-

lyait (hatásköri és 

illetékességi sza-

bályok, vétkesség 

és társadalomra 

veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb 

eljárási cselekmé-

nyek és meghoz-

ható határozatok, 

szabálysértési és 

közigazgatási 

ügyekben, jogor-

voslat). 

Törekszik a kom-

munikációs zavar 

elhárítására 

 

Ismeri a legjel-

lemzőbb szabály-

sértési (köznyuga-

lom és tulajdon 

elleni, közlekedé-

si és köztisztasá-

gi, állatvédelmi 

tényállások) és 

büntető tényállá-

sokat (korrupciós, 

hivatali, köznyu-

galom elleni, va-

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimá-

lis döntést hozza 

meg. 
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gyon elleni és 

vagyon elleni 

erőszakos cse-

lekmények, élet-

és testi épség el-

leni cselekmé-

nyek, emberi sza-

badság és méltó-

ság elleni, vala-

mint hivatalos és 

közfeladatot ellá-

tó személyek el-

leni cselekmé-

nyek). . 

4 Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé-

delmi 

szervek (rendőr-

ség, katasztrófa-

védelem, bünte-

tés-végrehajtás), 

más 

rendészeti jogkör-

rel 

ellátott társszer-

vek (természetvé-

delmi, mezőőri, 

erdészeti, vad-

gazdálkodási, 

halászati, hegy-

községi önkor-

mányzatok és 

feljogosított sze-

mélyzetük) 

feladatait, hatás-

körét. 

 

  

Tisztában van a 

rendőri intézkedés 

és a szolgálati 

fellépés  

alapkövetelmé-

nyeivel. 
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7 Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálati elméleti alapismeretek 

7.2.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 

Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell kérdéseket ösz-

szeállítani a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével:  

 

Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a 

főbb állami feladatokkal kapcsolatos ismeretek 

30 % 

Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos 

ismeretek 

30% 

Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek 30% 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint 

azok korlátozása a közszolgálatban. 

10% 

 

Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, 

párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat.  

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:    60 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:   20 % 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor megoldá-

sával elérhető maximális pontszám: 100 pont.  

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként elkü-

lönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelhető. Az értékelést a 7.2.2. pontban 

megadott súlyozás szerint elvégezni. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 51%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati alapismeretek 

7.3.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 

A. Szituációs helyzetgyakorlat:  

A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtí-

pusokhoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó esetleírást állít ösz-

sze (pl. különböző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő személyiségtípusú, maga-

tartású ügyfelekkel, vagy munkahelyi kollégákkal), amelyből a vizsgázó egyet véletlen-

szerűen kiválaszt és a szituációt önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja.  

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejű-

leg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.  

 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amelyek strukturáltan tartal-

mazzák: 

- a megoldandó problémákat; 

- a problémák megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, nap-

szak, egyéb, a feladat megoldását befolyásoló körülmény). 

- A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.  

 

B. Alaki gyakorlat: 

A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre.  
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Az alaki mozgások végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez rendszeresí-

tett formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot (megjelenés, ruházat, 

bakancs) és a szakmai kommunikációt értékelendő, így különösen 

- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása,  

- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc), 

- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység),  

- vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés). 

 

Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben vég-

rehajtott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló helyben és 

menet közben) összhangjára is. 

 

C. Fizikai felmérés: 

Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db 

fekvőtámasz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése. 

 

D. Önvédelmi páros gyakorlat 

A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, -dobási és 

gurulási technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet véletlen-

szerűen kiválaszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja.  

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejű-

leg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.  

 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amely strukturáltan tartal-

mazza: 

• a bemutatandó önvédelmi szituációt és technikát; 

• a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket, mint a vég-

rehajtás szabályszerűsége, dinamikája, hatékonysága és a vizsgázó kommunikációja. 
 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   60 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:   80 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A vizsgatevékenység 

értékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi súlyozási szempontok fi-

gyelembevételével: 

 

A. 
Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és 

adekvát kommunikációs megoldások 

25% 

B. 

Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni 

feladat-végrehajtáson túl a kötelékben végrehajtott mozgások 

összhangjára is.) 

25% 

C. 

Fizikai felmérés feladatelemei közül minimum három eredmé-

nyes teljesítése (Az értékelés csak a feladat teljesítésére vagy 

nem teljesítésére vonatkozhat.) 

25% 

D. 

Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a 

végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára 

és a vizsgázó kommunikációjára.) 

25% 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 51 %-át elérte. 
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7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

 Ágazati alap-

oktatás megne-

vezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető munka-

kör(ök), tevékenységek 

Rendészet és 

közszolgálat 

alapoktatás  

- - - 

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

8 A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

8.1 Szakmairány megnevezése: Közigazgatási ügyintéző 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

8.3 Központi interaktív vizsga 
 

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző elméleti ismeretek 

8.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

A központi interaktív vizsga két részből áll. 

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudásele-

mekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, főbb jogi 

szabályozók 

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások 

- helyszínbiztosítás 

- szolgálat ellátás szabályai 

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony 

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok 

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok 

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség fogalma 

- polgári jog alapfogalmai 

- a büntetőeljárás alapvető szabályai 

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái. 
 

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudás-

elemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- végrehajtó hatalom helye, szerepe, állami- és önkormányzati igazgatás 

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, alapel-

vek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés) 

- adatvédelem, személyiségi jogok, nyílt és titkos ügykezelés 

- elektronikus ügyintézési szolgáltatások, magyarország.hu portál 

- határvédelem és határellenőrzés fogalma, főbb szabályai, főbb okmányfajták, 

- közlekedési alapfogalmak, a közlekedésben való részvétel feltételei. 

 

A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok darabszáma 

nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t. 

A feladatokon belül több kérdés is feltehető. 
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Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet nem 

kell biztosítani. 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 perc, 

összesen 90 perc. 

 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 % 

 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. Összesen 

a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el. 

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a Közpon-

ti interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét vizsga-

részben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40 %-át a vizsgázó. 
 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző gyakorlati ismeretek. 

8.4.2 A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:  

 

A) Portfólió 

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma: 

Kötelező elemként: 

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) önreflexióval 

Továbbá minimum kettő egyéb elem az alábbiakból: 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, az egyes kor-

mányzati, hagyományos vagy mobil formában működő ügyfélszolgálati szolgáltatások 

dokumentált bemutatása ügyfelek véleményének, tapasztalatának kikérdezésével alá-

támasztottan; 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert igazgatási cselek-

ményekről anonimizált dolgozatban történő beszámoló (pl. a fogyatékkal élő szemé-

lyekkel való bánásmód bemutatása, akadálymentes ügyfélszolgálat ismertetése; a 

kormányhivatali szervezeti struktúra és rendszer bemutatása); 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, egyes közigazga-

tási hatósági eljárási cselekmények anonimizált bemutatása az adott eljárási cselek-

ményhez kapcsolódó dokumentum elkészítésével;  

- tanulmányi versenyeredmények; 

- legalább „B1” típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ren-

dészeti szaknyelvi nyelvvizsga;  

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak; 

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, melyet a 

tanuló saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg; 

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő tevékenysé-

gekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást erősítő ön-

kéntes tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szolgálat stb.). 

 

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára 

fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése 

során. 

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak. 

 

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális 

formátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és köz-

szolgálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására.  
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Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá 

csatolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: 

I. rész: Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intéz-

mény neve, a segítő neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének 

dátuma.  

II. rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. 

III. rész: A segítő portfóliót hitelesítő aláírása. 

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti. 
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B)  vizsgarész: Komplex igazgatási szakmai feladat  

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs 

környezetben (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatali helyiség/ügyfélszolgálat) 

történik. 

A vizsga fejlesztője/szervezője a tanulási eredményekben leírt tevékenységek valamelyikét 

megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlen-

szerűen kiválaszt és a projektfeladat során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban meghatá-

rozott, az eset megoldásához szükséges intézkedés vagy eljárási cselekmény végrehajtását. A 

projektfeladat elvégzése során a szituációhoz kapcsolódó dokumentumot (pl. jegyzőkönyv, 

feljegyzés, jelentés, szolgálati napló) önállóan elkészíti és az esetleírásban meghatározott pa-

raméterek (főszám, alszám) szerint iktatja. 

 

Az intézkedést vagy eljárási cselekményt szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat-

végrehajtás történik. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (20 perc szituációs 

feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés majd 60 perc 

dokumentálás).A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 % 

 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Az „A” és „B” vizsgarész külön kerül értékelésre.  

A teljes vizsgatevékenységen belül az „A” Portfólió 20%-os, a „B” Komplex igazgatási 

szakmai feladat 80%-os súllyal kerül beszámításra.  

 

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három do-

kumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a teljesít-

mény 0%-osra értékelendő.  

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, 

azok mértékétől függően maximum 90 % adható.  

Maximum 10 %-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt doku-

mentumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva. 

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen 

mértékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, szakmaisá-

ga, milyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, önreflexiói alapján 

önértékelése.  

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompetenciákat? 

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, pontosság, 

esztétikum). 

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogalmazása. 

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén). 

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgo-

zandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 

 

Az „B” Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervező-

nek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 

- A szituációs feladat végrehajtása 50% (Ezen belül értékelési szempont a feladat ered-

ményes végrehajtása, végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, a vizsgázó 

kommunikációja, metakommunikációja, kommunikációjának udvariassága és 

asszertivitása.)  
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- Dokumentum szakszerű elkészítése és iktatása 20% (Ezen belül értékelési szempont, 

hogy a dokumentum tartalma és a szituáció összhangban legyen egymással, valamint a 

dokumentumban szerepelnek-e a szituációhoz kapcsolódó kötelező tartalmi és formai 

elemek. Az iktatóprogram vagy iktatókönyv megfelelő használatával a dokumentumot 

iktatja.) 

- Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 30%  

 

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes értéke-

lési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre 

adható pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása során vala-

mely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést 

nem kell feltenni, az adott pontérték jóváírható.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 40 %-át elérte. 

 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos 

működőképességét rendszergazda segítségével. 

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat 

élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációs feladathoz minimálisan 

biztosítandó jelzők száma kettő fő. 

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer 

folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel. 

Szituációs helyszín (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatalos helyiség/ügyfélszolgálat) 

A szituációkhoz szükséges felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a vizsgaszervező a szi-

tuációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó és a szituációt 

megjelenítő jelzők számára a szakmai oktatáshoz előírt felszerelések közül biztosít. 

Számítógépes leíró helyiség. 

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

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámí-

tani: 15%  

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabá-

lyok 

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható. 

A szituációs vizsgarészhez a vizsgáztató által biztosított eszközökön kívül más segédeszköz 

nem használható.  

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 

használható. 
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8.10 Szakmairány megnevezése: Rendészeti technikus 

8.11 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.11.1 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.12 Központi interaktív vizsga 

8.12.1 A vizsgatervékenység megnevezése: Rendészeti technikus elméleti ismeretek 

8.12.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 

A központi interaktív vizsga két részből áll. 

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi 

tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, főbb jogi 

szabályozók 

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások 

- helyszínbiztosítás 

- szolgálat ellátás szabályai 

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony 

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok 

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok 

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség fogalma 

- polgári jog alapfogalmai 

- büntető eljárás alapvető szabályai 

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái 

 

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi 

 tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet, a közterület felügyelő 

feladatköre és intézkedései, a közveszély és közveszély helyszíne 

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, 

alapelvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés) 

- a rendőrség szervezeti tagozódása, főbb rendvédelmi feladatai 

- a katasztrófavédelem szervezete és feladatai, katasztrófavédelmi intézkedések, 

tűzvédelem alapjai, tűzmegelőzés szabályai 

- a rendőri szolgálati ismeretek és a rendőri intézkedéssel kapcsolatos ismeretek 

- adatvédelem, információszabadság és személyiségi jogok  

- a büntetés-végrehajtásra vonatkozó alapvető ismeretek 

 

 A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok 

darabszáma nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t. 

A feladatokon belül több kérdés is feltehető. 
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Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet nem 

kell biztosítani. 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében a fenti 

tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz a feltüntetett értékelési súlyarány 

figyelembevételével: 

Az interaktív vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, feleletkiegészítős, párosítási, 

csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. Emellett a második vizsgarész  feladatsora 

tartalmazzon 1 darab, legalább a vizsgarészben kapható pontszám 30%-át kitevő komplex, 

azaz több tanulási eredmény elemet átfogó, többkérdéses, összefüggéseket feltáró, 

rendszerező, szövegelemzést vagy ábraértelmezést is igénylő feladatot. 
 

8.12.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 perc, 

összesen 90 perc. 

8.12.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  25 % 

8.12.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. Ösz-

szesen a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el.  

A második vizsgarészben kötelező komplex feladat pontértéke legalább a vizsgarészben ad-

ható pontszámok 30%-át tegye ki. 

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a Köz-

ponti interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét 

vizsgarészben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40%-át a vizsgá-

zó. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 40 %-át elérte. 

 

8.13 Projektfeladat 

8.13.1 A vizsgatervékenység megnevezése: Rendészeti technikus gyakorlati ismeretek 

8.13.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 
 

A) Portfólió 

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma: 

Kötelező elemként: 

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) önreflexióval 

Továbbá minimum kettő egyéb elem az alábbiakból: 

- B1, B2 vagy C1 típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány; vagy 

rendészeti szaknyelvi nyelvvizsga; 

- „B” kategóriás gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély 

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak; 

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, melyet a 

tanuló saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg; 

- a tanuló által megírt önreflexiós beszámoló, amely a tanuló önvédelmi, közelharc, in-

tézkedéstaktikai kompetenciának a fejlődését dokumentálja (testnevelő tanár vagy 

edző aláírásával ellátva); 

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő tevékenysé-

gekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást erősítő ön-

kéntes tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szolgálat stb.). 

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára 

fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése 

során. 
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A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak. 

 

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális 

formátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és köz-

szolgálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására.  

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá 

csatolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: 

I. rész: Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intéz-

mény neve, a segítő neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének 

dátuma.  

II. rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. 

III. rész: A portfóliót hitelesítő segítő aláírása. 

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti. 

 

B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat 

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása szituációs környezetben (szituációs szakkabinet 

vagy szituációs utca) történik. 

A vizsga fejlesztője/szervezője több, a tanulási eredményekben leírt tevékenységek valame-

lyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet vé-

letlenszerűen kiválaszt és a megoldás során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban megha-

tározott, az eset megoldásához szükséges intézkedés végrehajtását.  

A vizsgázó ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének 

tesz eleget számítógépen az adekvát dokumentumban, illetve szóban/telefonon jelent a szolgá-

latvezetőnek.  

 

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat-végrehajtás történik. 

 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg 

a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. Minden tanulási eredmény-

ben leírt tevékenységet legalább egy esetleírásban szükséges szerepeltetnie a vizsgaszervező-

nek. Egy esetleírásban több tanulási eredményben leírt tevékenység is megjelenítésre kerül-

het. 1-5 esetleírás tartalmazzon olyan szituációs helyzetet, amelyben a tanulási eredmények-

ben leírt tevékenységek megjelenítése részben vagy egészben idegen nyelven történő intézke-

dés végrehajtásának bemutatásán keresztül történik. 

 

8.13.3 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. 

8.13.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 % 

8.13.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az A) és B) vizsgarész külön kerül értékelésre. A teljes vizsgatevékenységen belül az A) 

Portfólió 20%-os és a B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat 80%-os súllyal 

kerül beszámításra. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám le-

galább 40%-át elérte és ezen belül a portfólió és a szakmai kikérdezésben nyújtott teljesítmé-

nye külön-külön önállóan is eléri a portfólióra és a szakmai kikérdezésre kapható pontok 

40%-át. 
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Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három do-

kumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a teljesít-

mény 0%-osra értékelendő.  

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, 

azok mértékétől függően maximum 90% adható.  

Maximum 10%-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt doku-

mentumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva. 

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen 

mértékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, szakmaisá-

ga, milyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, önreflexiói alapján 

önértékelése.  

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompeten-

ciákat? 

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, pon-

tosság, esztétikum). 

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogal-

mazása. 

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén). 

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgo-

zandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40%-osra értékelhető. 
 

A B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervező-

nek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 A szituációs feladat végrehajtása 45% 

(Ezen belül értékelési szempont  

 a feladat eredményes végrehajtása, 

 végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége,  

 a releváns eszközök kiválasztása és -használata, 

 a vizsgázó magyar és / vagy idegen nyelvi kommunikációja, metakommuni-

kációja, kommunikációjának udvariassága és asszertívitása.) 

 Dokumentáció minősége 25% 

 Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint  30%  

 

A szituációban mérni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott szabálysértési 

és büntetőjogi, kommunikációs, támadás-elhárításra és helyes eszközhasználatra vonatkozó 

ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásának készségét és felkészültségét, továbbá a szol-

gálatteljesítés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli jelentéstétel minőségét. Ezeken belül 

értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és 

módszer kompetenciái.  

 

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes érté-

kelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdé-

sekre adható pontértékeket 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 pontérték jóváírható.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 40%-át elérte. 
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8.14 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos 

működőképességét rendszergazda segítségével.  

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat 

élethűen eljátszani képes, idegen nyelven is kommunikálni tudó jelző személy szükséges. A 

szituációs feladathoz minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő. 

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer 

folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

8.15 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel. 

Szituációs helyszín (taktikai ház vagy szituációs kabinet vagy szituációs utca, tér). 

A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a vizsgaszer-

vező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó és a szi-

tuációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt felszerelések közül biztosít. 

Számítógép, nyomtató, telefon. 

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

8.17 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámí-

tani: 15% 

8.18 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabá-

lyok 

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható. 

A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját íróeszközt 

és a vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt nem. 

A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során szoftveres segéd-

lehetőségek a vizsgázó által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem.  

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 

használható. 

 

9 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vo-

natkozó sajátos feltételek - 
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