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A 25. SORSZÁMÚ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05
Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500
2. Egyéb adatok

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: –

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: –
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
1.

Pályatükör

3.1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR száma
5256

3.2.

B
FEOR megnevezése
Közterület-felügyelő

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör
Közterület-felügyelő

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
– a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat
intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési
feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának
ellenőrzése során látja el
- szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve
helyreállítja a közterület eredeti rendjét
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- hatósági intézkedést folytatni
- védeni a közterület rendjét és tisztaságát
- alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális
szakmai, továbbá etikai szabályokat
- ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát
- segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait
- közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi
rendezvényein
- részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű
használatának ellenőrzésében
- ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak
betartását
- közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában
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-

ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel
jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott,
közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében
részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény
illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást
kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani
részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság
védelmében
közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében
közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni
segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű
elsősegélyellátásban
kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket
közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek
elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni
a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve
kerékbilincset alkalmazni

-

-

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
–

Kapcsolódó szakképesítések

–

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
–
–
4. Szakmai követelmények

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
4.1.
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.
azonosító száma
megnevezése
4.3. 10392-12
Közterület-felügyelő feladatai
5. Vizsgáztatási követelmények
5.1.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele
A

5.2.1.
5.2.2
5.2.3.

azonosító száma
10392-12

B
A szakképesítés szakmai követelménymodulja
megnevezése
Közterület-felügyelő feladatai

C

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
írásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáróvizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
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5.3.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Adott szituációs közterület-felügyelői összetett feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása, (térfelügyeleti) megfigyelés,
kapcsolódó mérések elvégzése, szabálytalanságok tényének rögzítése és a szükséges intézkedések
megtétele, okmányok kitöltése, konfliktuskezelés, az önvédelmi fogások, rendszeresített
támadáselhárító és kényszerítő eszközök alkalmazásának bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%

5.3.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó szituációs feladatok
értelmezése, és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján
érhetők el.

5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
fényképezőgép/videokamera

6.3.

rádiótelefon/mobiltelefon

6.4.

kerékbilincs

6.5.

zseblámpa

6.6.

támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök (pl. könnygáz spray, kézbilincs, rendőrbot)

6.7.

megkülönböztető formaruha

6.8.

gumikesztyű

6.9.

láthatósági mellény

6.10.

irodatechnikai/számítástechnikai eszközök

6.1.

7. Egyebek
7.1.

Validáció: –
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7.2.

7.2.1.
7.2.2.

A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör
gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:
A
B
azonosító
A szakképesítés
száma
megnevezése
52 861 05
Közterület-felügyelő

C
A szakképesítés ágazat/ szakirány szerint illetékes szakmai
kamarai jogkör gyakorló szerv, szervezet
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

