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I.
A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE, FORMÁJA, CÉLJA, FELADATA, A KÉPZÉSSEL SZEMBEN
TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

1. Megnevezése, formája: Körzeti megbízott szaktanfolyam (csoportos képzés).
2. Képzés célja, tartalma.
A Körzeti megbízott szaktanfolyam célja, felkészíteni a résztvevőket a körzeti megbízotti
munkakör ellátására.
A képzés során a résztvevők a feladatkörrel kapcsolatosan új ismereteket szereznek, illetve
ismereteiket felelevenítik az alábbi témakörökben:
- a körzeti megbízottal szembeni elvárások;
- a „Látható Rendőrség” és a „Közösségi Rendőrség” filozófiájából adódó
feladatok;
- munkaköri szakmai feladatait meghatározó jogszabályok és belső normák
értelmezése, a lényeges és az új elemek kihangsúlyozása;
- kiemelten a civil szférával, a társszervekkel való együttműködés kialakítására és
fenntartására szolgáló módszerek alkalmazása.
3. A képzés során megszerezhető kompetenciák.
A képzésben résztvevő képes lesz:
- a hatékony kapcsolatépítésre és annak fenntartására;
- a hatáskörébe utalt intézkedések és eljárások szakszerű és jogszerű végrehajtására;
- az ügyfeldolgozó program(ok) alkalmazására;
- szolgálattervezet készítésére;
- a munkaköri feladataival kapcsolatos adminisztráció pontos végrehajtására;
- a körzeti megbízotti beszámoló elkészítésére.
4. Képzés szakmai, kimeneti követelménye:
A képzésben résztvevő a képzés első napján előzetes tudás felmérésben vesz részt. A szintfelmérés tartalma a rendészeti szakközépiskolai törzsanyag, annak kiemelten a körzeti megbízottak számára legfontosabb elemei. Sikertelen teljesítés esetén a felmérés megismételhető,
az oktató a felzárkóztatásban segítséget nyújt. Sikeres teljesítést követően folytatható a szaktan
folyami képzés.
A tanintézeti képzés során a résztvevőktől elvárás, hogy a foglalkozásokon az esetek megbeszéléseiben aktívan részt vegyen, hiányzása ne haladja meg a felnőttképzési szerződésben
rögzített 20 %-os mértéket.
A tanintézeti képzést követően a résztvevők 80 órás területi gyakorlaton vesznek részt, melynek szakszerű végrehajtását a beiskolázó szerv biztosítja. A gyakorlaton a résztvevő az iskola
által előírt feladatokat elvégzi és az iskolától megkapott szempontrendszer alapján a gyakorlati
dossziéban dokumentál. A konkrét vagy fiktív esetek dokumentációját anonimizálva készíti el
a gyakorlati feladatot. A gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást a gyakorlati dossziéval együtt,
a résztvevő a vizsga előtt legalább egy héttel köteles az iskolába megküldeni. A gyakorlati
igazolást a munkahelyi vezetője írja alá és bélyegzi le. A vizsga nem kezdhető meg, ha részt
vevő nem küldi be időre a gyakorlati dossziét és/vagy az igazolást, illetve ha a gyakorlati
munkáját az oktató nem megfelelőnek értékeli.
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5. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- szintfelmérő feladatlap legalább 51 %-os eredményű teljesítése,
- 20 %-os mértéket meg nem haladó hiányzás,
- területi gyakorlat teljesítése.

II.
A KÉPZÉS HELYE, IDEJE, RÉSZTVEVŐK KÖRE, RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI,
JELENTKEZÉS MÓDJA
1. Képzés helyszíne:

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.

2. A képzés időtartama:

192 óra, melyből 38 óra elmélet és 154 óra gyakorlat, valamint 24 óra
vizsgafelkészülés.

Képzési napok száma: 15 nap tanintézeti képzés + 10 nap gyakorlat és 1 nap vizsga.
3. A képzés módja:

csoportos képzés.

4. A résztvevők köre, célcsoportja: a Rendőrség állományában lévő, érettségivel és rendészeti
szakközépiskolai végzettséggel (vagy ezzel egyenértékű tiszthelyettesi végzettséggel)
rendelkező tiszthelyettesek, akik már betöltik a körzeti megbízotti munkakört vagy tervezik
ilyen beosztásba történő kinevezésüket.
5. A képzésen résztvevők maximális létszáma:

25 fő.

6. Képzendő állománnyal szembeni részvételi követelmények, a képzésre történő vezénylés
feltételei:
- a képzésre érkező résztvevő a képzés első napját megelőző napon délután
elfoglalhatja a számára kijelölt szállást, melyről érkezésekor az iskolai
kapuügyelet tájékoztatja;
- az iskola napi háromszori étkezést biztosít;
- a körzeti megbízott tanfolyamon a résztvevők számára előírt a hétköznapi
szolgálati ruházat viselése;
- az iskola valamennyi objektumára vonatkozóan, a tanfolyamon résztvevők nem
viselhetnek fegyvert, amennyiben elkerülhetetlen, hogy magával hozza, akkor
jelentenie kell az ügyeletes-tisztnek, aki gondoskodik annak szakszerű elzárásáról;
- a résztvevők szabadidejükben használhatják az iskola valamennyi kulturális és
sportlétesítményét, az internet-terem illetve wifi igénybe vehető az iskolai
szabályozásnak megfelelően, melyekről a képzés során tájékoztatást kapnak az
érdeklődők;
- a tanintézeti képzésben a maximálisan megengedett hiányzás 20 %, melybe
beletartozik a betegség, szabadság, idézésen történő igazolt részvétel, illetve
szolgálati okokból történő visszavezénylés;
- visszavezénylés kizárólag a résztvevő személy beiskolázó szerv vezetőjének
írásbeli utasítása alapján történhet és csak a 20 %-os mértéken belül;
- igazolatlan hiányzás nem lehetséges.
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7. Jelentkezés módja:
- a képzések ütemezésének megfelelően kitöltött jelentkezési lap, melyet aláír a
jelentkező és a beiskolázó szerv vezetője;
- a jelentkezési lap melléklete a beiskolázó szerv által hitelesített érettségi és
rendészeti szakközépiskolai bizonyítványok másolata;
- vezénylés a tanintézeti képzés időtartamára és a vizsganapra;
- a jelentkezési dokumentumok beérkezése a képző intézményhez a képzések
megkezdése előtt legalább egy héttel szükséges.

III.
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A képzés elvégzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány.
Kiadásának feltétele: a képzés eredményes elvégzése, a hiányzás megengedett mértéken belül tartása.
A tanúsítvány sorszámozott, tartalmazza a résztvevő személyi azonosító adatait, a vizsgán elért
eredményét és megnevezi azt a jogszabályt, amely előírja a körzeti megbízotti munkakör ellátásához
szükséges szaktanfolyam elvégzését valamint az iskola vezetőjének aláírását és az iskola
körbélyegzőjét.
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IV.
A SZAKMAI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI ÉS TANANYAG ELEMEINEK
ÓRASZÁMAI, A KÉPZÉS IDŐSZÜKSÉGLETE

A tananyagegység sorszáma

1. A szakmai program tananyag egységei és tananyag elemei:

Tananyagegység
megnevezése

Tananyagelem megnevezése

1.1. Kommunikáció, konfliktuskezelés és
tranzakció analízis
1.2. A körzeti megbízotti beszámoló
elkészítése
1.3. Jelentések és példatárak feldolgozása

1.

Közrendvédele
m

1.4. Intézkedések taktikai ajánlásai és
módszertana
1.5. A kényszerítőeszközök
alkalmazásának gyakorlása
1.6. A KMB speciális feladatai családon
belüli erőszak tudomásra jutása esetén
1.7. A KMB ügyfeldolgozása a
„Neozsaru” programban
1.8. A rendezvénybiztosítás és a
felügyeleti szolgálat
1.9. A KMB szolgálat tervezésének
gyakorlata
1.10. A KMB hely- és személy-ismerete
1.11. A KMB kapcsolattartása az
önkormányzattal és a lakossággal.
1.12. A KMB együttműködése társadalmi
és más szervezetekkel
1.13. A KMB elemző-értékelő munkája
1.14. A KMB szolgálati iratainak,
okmányainak és nyilvántartásainak
vezetése

ÖSSZESEN

5

Elmélet
/tanóra/

Gyakorl
Összesen
at
/tanóra/
/tanóra/

3

1

4

1

-

1

-

2

2

-

9

9

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

2

2

1

2

3

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

-

1

1

3

4

10

32

42

A tananyagegység sorszáma
2.

Tananyagegység
megnevezése

Közlekedésrendészet

Tananyagelem megnevezése

Elmélet
/tanóra/

2.1 A közúti közlekedés szabályai

3

2.2 Rendőri karjelzésekkel történő
forgalomirányítás

1

2.3 Baleset-megelőzés

1

2.4 Intézkedés közúti közlekedési
baleset helyszínén
2.5 Speciális közlekedésrendészeti
feladatok

2

A tananyagegység sorszáma

Tananyagegység
megnevezése

Tananyagelem megnevezése

3.1. Fegyverrendészeti ismeretek
3.

Igazgatásrendés
3.2. A külföldiek ellenőrzése
zet
3.3. Közlekedési szabálysértési
ismeretek
ÖSSZESEN

2

3
1

4

6
1

1

1

8

7

15

Elmélet
/tanóra/

Gyakorlat
/tanóra/

Összesen
/tanóra/

1
3

1
1

1
5

6

Összesen
/tanóra/

3

1

2.6 Közlekedési okmányismeret
ÖSSZESEN

Gyakorlat
/tanóra/

4
1

1

6

A tananyagegység sorszáma

Tananyagegység
megnevezése

4.

Bűnügyi
ismeretek

Elmélet
/tanóra/

Gyakorlat
/tanóra/

Összesen
/tanóra/

4.1. Krimináltaktika

8

9

17

4.2. Kriminálmetodika

4

12

16

4

4

25

37

Tananyagelem megnevezése

4. 3. Neo_Zsaru ismeretek

A tananyagegység sorszáma

ÖSSZESEN

Tananyagegység
megnevezése

5.

Szakmai
gyakorlat

12

Elmélet
/tanóra/

Gyakorlat
/óra/

Összesen
/óra/

5.1 Szakmai gyakorlat
(közrendvédelem)

-

56

56

5.1. Szakmai gyakorlat (bűnügy)

-

24

24

0

80

80

Tananyagelem megnevezése

ÖSSZESEN

2.
A Tananyagelemek részletezése:
A tananyag elemeinek, azok céljainak, tartalmának leírása, terjedelmének meghatározása.
Tananyagelem
1.1.
Kommunikáció,
konfliktuskezelés és
tranzakció analízis

tartalma

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők képesek legyenek
a kommunikáció és a konfliktuskezelési technikák megfelelő
alkalmazására a tevékenységük során.
A kommunikáció és konfliktuskezelés
jelentősége a rendőri munkában és a
körzeti megbízotti tevékenység során.

7

1

Összesen
(tanóra)
4

A konfliktuskezelés lehetőségei a
multikulturális környezetben történő
intézkedések során.
Családon belüli erőszak jogi kérdései.
A családon belüli erőszak kezelésével
kapcsolatos
rendőri
feladatok.
Hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható ideiglenes megelőző
távoltartás. Családon belüli erőszakkal
kapcsolatos jogesetek feldolgozása.
Tananyagelem

1.2.
A körzeti megbízotti
beszámoló elkészítése

Tananyagelem

tartalma

1

2

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők szükség esetén képesek
legyenek a körzeti megbízotti beszámoló
elkészítésére.
1

-

1

A körzeti megbízotti beszámoló
készítésének alapjai, a beszámoló
tartalma és az elkészítésének alaki,
tartalmi követelményei.

tartalma

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők ismerjék meg a
rendkívüli események előidéző okait, az elkövetés körülményeit,
módszereit. Képesek legyenek megelőzni a rendkívüli
eseményeket.

1.3.
Jelentések és példatárak
feldolgozása

Tananyagelem

Az ORFK rendkívüli eseményekről
kiadott jelentésének és példatárának
feldolgozása. A hivatalos személyelleni
erőszakok statisztikai vizsgálata. A
hivatalos személy elleni erőszak
bekövetkezési okainak vizsgálata az
elkövetői oldal és a rendőri oldal
vizsgálata alapján.
A lőfegyver-használat és az annak nem
minősülő lövések statisztikai vizsgálata.
A lőfegyver-használatra vonatkozó
szabályok áttekintése, feldolgozása,
megtörtént jogeseteken keresztül.

tartalma
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-

1

-

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

2

Összesen
(tanóra)

1.4.
Intézkedések taktikai
ajánlásai és
módszertana

Tananyagelem

1.5.
A kényszerítőeszközök
alkalmazásának
gyakorlása

Tananyagelem

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők képesek legyenek a rendőri
intézkedések és a kényszerítő eszközök
jogszerű,
szakszerű,
arányos
alkalmazására.
A
rendőri
intézkedések
taktikai
módszertana,
szabálysértés
és
bűncselekmények elkövetése esetén. A
személyes szabadságot korlátozó rendőri
intézkedések
végrehajtásának
gyakorlata. (gyakorlás a szituációs
kabinetben)

tartalma

-

9

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

9

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők
képesek
legyenek
a
kényszerítő
eszközök
és
a
lőfegyverhasználat jogszerű, szakszerű,
arányos alkalmazására.
A kényszerítő eszközök és a lőfegyverhasználat alkalmazásának szituációs
gyakorlata.
A fegyveres bűnöző elfogásának
taktikája.
(gyakorlás a szituációs
kabinetben)

tartalma

-

4

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

4

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők készség szinten elsajátítsák a
családon belüli erőszakkal kapcsolatos
rendőri intézkedéseket.

1.6.
A KMB speciális
feladatai családon belüli
erőszak tudomásra
jutása esetén.

Tananyagelem

A körzeti megbízott feladatai családon
belüli
erőszakkal
kapcsolatos
intézkedések során. (az intézkedések
végrehajtásának szituációs kabinetben
történő gyakorlása)
tartalma

9

-

4

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

4

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők készség szinten alkalmazzák
NEOZSARU programot az írásbeli
tevékenységük során.

1.7.
A KMB ügyfeldolgozása
a „Neozsaru”
programban

Az intézkedés módszertani kabinetben
végrehajtott
rendőri
intézkedések
feldolgozása,
dokumentálása
a
NEOZSARU informatikai rendszer
alkalmazásával. (jelentések feljelentések
elkészítése)

Tananyagelem

tartalma

-

4

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

4

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők ismerjék a
rendezvénybiztosítás alapjait, képesek legyenek azok
alkalmazására tevékenységük során.
1.8.
A rendezvénybiztosítás
és a felügyeleti szolgálat

Tananyagelem

A rendezvénybiztosítás és a felügyeleti
szolgálat ellátásának jogszabályi alapjai
valamint a zenés, táncos rendezvények
tartására vonatkozó szabályok.
A körzeti megbízott feladatai a
kulturális-,
sportés
egyéb
rendezvényeken. A rendezvénybiztosítás
gyakorlata.
tartalma

1

2

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők készség szinten
elsajátítsák a szolgálattervezet készítését.
1.9.
A KMB szolgálat
tervezésének gyakorlata

Tananyagelem

1.10.
A KMB helyi és
személyi ismerete

A szolgálattervezés jogszabályi alapjai.
A
szolgálattervezés,
szervezés
végrehajtása a körzeti megbízotti
tevékenység során.
Egyéni szolgálattervezet elkészítése
gyakorlati
feladat
végrehajtásán
keresztül. (egyéni szolgálattervezetek
elkészítése)

tartalma

1

3

2

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők ismerjék a helyi és személyi
ismeret tartalmát, képesek legyenek
azok megszerzésére tevékenységük
során.
1
Helyi és személyi ismeret fogalma,
tartalma,
jelentősége
a
rendőri
munkában és a körzeti megbízotti
tevékenység során. Megszerzésük során
alkalmazott gyakorlati módszerek.

10

-

1

Tananyagelem

tartalma

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők ismerjék a
kapcsolattartás
jelentőségét,
képesek
legyenek
az
önkormányzattal és a lakossággal történő kapcsolattartásra a
tevékenységük során.

1.11.
A KMB
kapcsolattartása az
önkormányzattal és a
lakossággal.

Tananyagelem

1.12.
A KMB
együttműködése
társadalmi és más
szervezetekkel és a
lakossággal

Tananyagelem

A
körzeti
megbízott
kapcsolatrendszerének a megismerése a
helyi
és
személyi
ismeret
alkalmazásával.
Az önkormányzattal és a lakossággal
történő kapcsolattartás lehetőségei.

tartalma
Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők ismerjék az együttműködés
jelentőségét, képesek legyenek a
társadalmi és más szervezetekkel és a
lakossággal történő együttműködésre a
tevékenységük során.
Együttműködés és munkakapcsolat
fenntartásának
módszerei
a
polgárőrséggel, társadalmi önvédelmi
illetve, vagyonvédelemmel foglalkozó
szervezetekkel.
A
kapcsolattartásból
eredő
együttműködés
és munkakapcsolat
kialakításának
és
fenntartásának
módszerei, az abból fakadó feladatok
végrehajtása, valamennyi résztvevővel
kapcsolatban.

tartalma

11

2
1
1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

1

-

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

1

Összesen
(tanóra)

1.13.
A KMB elemző-értékelő
munkája

Tananyagelem

Cél: a szaktanfolyami képzésben
résztvevők ismerjék az elemző-értékelő
munka jelentőségét, képesek legyenek
annak alkalmazására tevékenységük
során.
Az elemző-értékelő munka fogalma,
tartalma
jelentősége
a
rendőri
munkában.
A körzeti megbízotti elemző-értékelő
munka főbb szempontjai. A felhasználás
lehetőségei a szolgálattervezés során.
A
körzeti
megbízott
megelőző
propaganda tevékenysége
tartalma

1

-

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

1

Összesen
(tanóra)

Cél: a szaktanfolyami képzésben résztvevők készség szinten
elsajátítsák a körzeti megbízotti munkaköri feladataival
kapcsolatos adminisztráció pontos végrehajtását.
1.14.
A KMB szolgálati
iratainak, okmányainak
és nyilvántartásainak
vezetése.

Tananyagelem

2.1.
A közúti közlekedés
szabályai

Tananyagelem

A
körzeti
megbízotti
szolgálat
nyilvántartására és ügyvitelre szolgáló
okmányok, azok vezetésének szabályai.
A szolgálati okmányok
vezetési
gyakorlata. Az irat és ügykezelés
szabályai. Titokvédelem. Statisztikai
adatszolgáltatás.
A
szolgálati
napló
vezetésének
gyakorlása
gyakorlati
feladat
végrehajtásán keresztül.
Nyilvántartott személyek ellenőrzésének
szabályai.

tartalma
A közúti közlekedési szabályok áttekintése,
különös
tekintettel
a
jogszabályi
változásokra. A témakör oktatásának célja a
legújabb
KRESZ
módosítások
megismertetése a körzeti megbízotti
állománnyal.
A
mozgó
járművekre
vonatkozó
közlekedési szabályok a balesetek tükrében
(KRESZ 24-43.§).
Oktatási cél a közlekedési balesetekkel
összefüggésben leggyakrabban megszegett
közlekedési
szabályok
betartásának
ellenőrzéséhez
(szankcionálásához)
szükséges ismeretek elsajátítása.

tartalma
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1

4

2
1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

1

3

2

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

2.2.
Rendőri
karjelzésekkel
történő
forgalomirányítás

Forgalomirányítás gyakorlati végrehajtása
közúti
baleset
helyszínén,
valamint
útkereszteződésben.
A témakör oktatásának célja a rendőri
karjelzésekkel történő forgalomirányítás
helyes gyakorlatának kialakítása.

Tananyagelem

tartalma

2.3.
Baleset-megelőzés

Tananyagelem

2.4.
Intézkedés közúti
közlekedési baleset
helyszínén

Tananyagelem

A baleset-megelőzési tevékenység a KMB
szolgálati területén.
Oktatási cél a baleset-megelőzéssel
kapcsolatos körzeti megbízotti feladatok
megismertetése.

tartalma
A KMB hatáskörébe tartozó anyagi káros
balesetek helyszíni tevékenységei beállított
helyszínen, tekintettel az adatvédelmi
rendelkezésekre.
A
témakör
oktatásának
célja
a
balesethelyszíneléssel
kapcsolatos
alapismeretek gyakorlati végrehajtással
történő elsajátíttatása.

tartalma

Speciális
közlekedésrendészeti
feladatok

A KMB speciális közlekedés-rendészeti
feladatai (vasúti- vízi- légi).
Az oktatás célja a körzeti megbízotti
szabályzatban
meghatározott
speciális
közlekedés-rendészeti
feladatok
értelmezése, a helyes végrehajtására
irányuló ismeretek átadása.

Tananyagelem

tartalma

2.5.
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1

2

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

1

Összesen
(tanóra)

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

2

3

4

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)

6

Összesen
(tanóra)

1

Összesen
(tanóra)

Tananyagelem
3.1.
Fegyverrendészeti
ismeretek

A
KMB.
számára
fegyverrendészeti ismeretek

Tananyagelem
3.2.
A külföldiek
ellenőrzése

Tananyagelem

3.3.
Közlekedési
szabálysértési
ismeretek

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

tartalma
szükséges

tartalma

1

Okmányismeret

2

tartalma
Elhatárolási problémák egyes közlekedési
szabálysértések esetében:
- közúti közlekedés rendjének megzavarása
- engedély nélküli vezetés;
- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése;
- járművezetés az eltiltás tartama alatt;
gyakorlati
tapasztalatok,
eset
tanulmányok.

tartalma

Krimináltaktika

Adatgyűjtés módszerei, jelentéskészítés,
megkeresések
alaki-tartalmi
követelményeinek elsajátítása.
Feljelentésről készült jegyzőkönyv alaki,
tartalmi
követelményei,
egyes
bűncselekmény típusoknál végrehajtandó
azonnalos
intézkedések, jegyzőkönyv felvételének
módszertana.
A helyszínbiztosítás taktikája, valamint a
szemle során végrehajtandó feladatok
rendszerezése.
Felismerésre
bemutatás
módszerei,
végrehajtása, jegyzőkönyv elkészítésének
alaki, tartalmi követelményei.

14

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

A külföldiek ellenőrzéséhez kapcsolódó
rendészeti ismeretek

Tananyagelem
4.1.

1

Összesen
(tanóra)

Összesen
(tanóra)

4
1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

1

Összesen
(tanóra)

1

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)
17

1

2

1

2

2
1

1

Tananyagelem

Szembesítés végrehajtásának módszerei,
jegyzőkönyvkészítés

1

1

Házkutatás végrehajtásának módszerei,
gyakorlati végrehajtása (határozat, jkv.
készítés szabályai)

1

2

Lefoglalás végrehajtása, bűnjelkezelés
(határozat, jkv. készítés szabályai).

1

1

tartalma

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Tanúkihallgatás módszerei, taktikája, a tanú
védelme

1

3

Gyanúsított kihallgatás módszerei, taktikája.
A kihallgatás felvételének gyakorlása.

1

3

Egyes vagyon elleni bűncselekmények:
lopás, csalás, sikkasztás, kifosztás, valamint
a tulajdon elleni szabálysértés elhatárolási
problematikája a gyakorlatban.

4.2.
Kriminál-metodika

Összesen
(tanóra)

16

Metodikai ajánlások feldolgozása vagyon
elleni bűncselekmények esetén

6

Garázdaság, rendzavarás szabálysértések,
garázdaság,
rendbontás
zaklatás
bűncselekmények elhatárolási kérdései.
A családon
belüli
erőszak
során
végrehajtandó intézkedések rendszerezése.

Tananyagelem
4. 3.
Neo_Zsaru
ismeretek

Tananyagelem
5.1.
Szakmai
gyakorlat
(közrendvédelem)

tartalma
A
Neozsaru
informatikai
rendszer
alkalmazása, az egyes bűncselekmények
ügyfeldolgozása során.

célja, tartalma

2

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)
4

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

Összesen
(tanóra)
4

Összesen
(tanóra)

Célja: A szaktanfolyamon résztvevők a gyakorlat ideje alatt a tanfolyamon
megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák.
A képzésben résztvevő készítse el a szaktanfolyami vizsgához szükséges, beadandó
dolgozatot, a részére meghatárolt feladatok végrehajtásáról készítsen jelentéseket,
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően.
5.1.1 Készítse el a körzeti megbízott éves
56
beszámolóját az elemző – értékelő munka
segítségével!
4

15

5.1.2 Vegyen részt családon belüli erőszakkal
kapcsolatos intézkedésben!
Készítsen komplex jelentést a tudomására jutott
családon belüli erőszakról és a tett
intézkedésekről!
5.1.3 Vegyen részt nyilvántartott személy
ellenőrzésében!
Készítsen jelentést pártfogói felügyelet alatt
álló személy ellenőrzéséről!
5.1.4
Vegyen
részt
szolgálattervezet
elkészítésében!
Készítse el a két hetes szakmai gyakorlatának
szolgálattervezetét!
5.1.5 Tekintse át a körzeti megbízott szolgálati
iratait! Vezesse (töltse ki) a KMB szolgálati
naplót!
Készítsen
kivonatot
az
elkészített
szolgálattervezet alapján kitöltött Szolgálati
naplóból!
5.1.6 Vegyen részt bűnmegelőzési, propaganda
tevékenységben!
Készítsen jelentést bűnmegelőzési, propaganda
tevékenységről!
5.1.7
Vegyen részt helyi
biztosításában,
felügyeleti
ellátásában!
Készítsen
rendezvénybiztosításról!

rendezvény
szolgálat
jelentést

5.1.8 Lásson el közterületi szolgálatot körzeti
megbízott mellett!
Készítsen összefoglaló jelentést a szakmai
gyakorlata során teljesített közterületi szolgálat
ellátásáról!

Tananyagelem
5.2.
Szakmai
gyakorlat
(bűnügy)

-

6

-

4

-

6

-

4

-

4

-

4

-

24

elmélet gyakorlat
(tanóra) (tanóra)

célja, tartalma

Célja: A szaktanfolyamon résztvevők a gyakorlat ideje alatt a tanfolyamon
megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák.
A képzésben résztvevő készítse el a szaktanfolyami vizsgához szükséges,
beadandó dolgozatot a meghatározott szempontok figyelembe vételével,
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően.
5.2.1 Jegyzőkönyvkészítés feljelentésről.

2

5.2.2. Gyanúsított kihallgatás végrehajtása.

2

5.2.3. Tanúkihallgatás végrehajtása.

2

5.2.4. Házkutatáson, lefoglaláson részvétel.

4

5.2.5. Egyes bűncselekmények nyomozásában

8

részvétel a metodikai
foglaltak szerint.

16

ajánlásokban

Összesen
(tanóra)
24

5.2.6. Szembesítésen való részvétel.

5.2.7. Fényképről

történő
bemutatáson való részvétel.

2
felismerésre

5.2.8. Bűnügyi

megkeresés készítése más
nyomozóhatóság felé, tanúkihallgatás
végrehajtásához.

2

2

3. Tanfolyam megnyitó, zárás, felkészülés a vizsgára, vizsga
Időtartama: 12 óra + 24 óra egyéni felkészülés
megnevezés

óraszám

Bevonulás, eligazítás, jegyzetfelvétel, tanfolyammegnyitó

2

Tanfolyamzárás, vizsgaelőkésztés

2

Vizsga előtti egyéni felkészülés

24

Szaktanfolyami vizsga (szóbeli, gyakorlati)

8

V.
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA
A körzeti megbízott szaktanfolyamon résztvevők teljesítményét értékelő vizsga leírása, a
szaktanfolyam számonkérési és értékelési rendszere, a képzés vizsgarendje.
A körzeti megbízott szaktanfolyami vizsga két részből áll:
 egyrészt az irányított szakmai gyakorlaton elkészített és beküldött írásbeli dokumentáció
bemutatásából, az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolásából
 másrészt a vizsgán húzott tétel gyakorlati megoldásából.
Az eredményes vizsga elismeréseként az iskola sorszámozott Tanúsítványt állít ki, mely a vizsgát
követően helyben átvehető vagy átvételi elismervény ellenében a szolgálati helyre kiküldhető.
A Tanúsítvány átvételét a nyilvántartó könyvben aláírásával igazolja a résztvevő.
A Tanúsítvány nyilvántartó könyv a tanfolyami dokumentáció része.
Az értékelés háromfokozatú:
- kiválóan megfelelt;
- megfelelt;
- nem megfelelt.
A vizsgabizottság külön értékeli a két vizsgafeladatot. A záró-minősítés akkor lehet megfelelt, ha
mindkét vizsgarész legalább megfelelt minősítést kapott, és akkor lehet kiválóan megfelelt, ha mindkét
vizsgarész kiválóan megfelelt minősítést kapott.
A vizsgafeladatok sorrendjét a vizsgabizottság a nyitóértekezleten határozza meg és erről szóban
tájékoztatja a vizsgázókat.
Sikertelen gyakorlati vizsga esetén a résztvevő egy alkalommal javítóvizsgát tehet, amennyiben ez is
sikertelen, akkor meg kell ismételnie a teljes képzést.
A vizsgáról történő igazolt távollét esetén pótló vizsga tehető, a résztvevő és a beiskolázó szerve
írásbeli kérelmére.
A vizsga jegyzője vezeti és tölti ki az alábbi vizsgadokumentumokat:
 jegyzőkönyv;
 osztályozóív (a jegyzőkönyv melléklete);
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törzslap (külív és belív);
tanúsítványok (kiadás előtt másolatot készít az aláírt, lebélyegzett tanúsítványokról és
hitelesíti a másolatokat);
tanúsítvány nyilvántartó könyv (egyben a tanúsítvány átvételét is igazolja).

A vizsgabizottság tagjai és a jegyző aláírják a jegyzőkönyvek, osztályozóívet és a törzslapot, a
tanúsítványokat a képző intézmény vezetője írja alá.
A vizsgaszervezés lebonyolításáról és a vizsgatételek rendelkezésre állásáról az iskola Tanulmányi
Osztályának kijelölt előadója gondoskodik. A vizsgatételek aktualizálása az iskola Szakmai
Szakcsoportjának a feladata. A vizsgatermek megfelelő állapotának a biztosítása valamint a bizottság
és a vizsgázók ellátási-elhelyezési körülményeinek biztosítása az iskola Gazdasági Osztályának a
feladata.
VI.
A KÉPZÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI, ANYAGI FELTÉTELEI
A körzeti megbízott szaktanfolyam képzési programjának végrehajtásához szükséges személyi és
tárgyi szükségletek, illetve egyéb a képzéshez kapcsolódó speciális feltételek, illetőleg ezek
biztosításának feltételei.
Személyi feltételek, az oktatókkal szembeni elvárások, kompetencia szintek megjelölése:
Elméleti oktatás:
Oktatóként az alkalmazható aki:
- 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:
Oktatóként az alkalmazható, aki:
- a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
vagy;
- a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A képzés személyi feltételeiről a képző intézmény gondoskodik. Az oktatókra előírt alkalmazási
feltételt a képző intézmény munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását
bizonyító más szerződéssel és az oktatók végzettségét bizonyító oklevéllel igazolja.
Tárgyi feltételek:
Az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés tárgyi feltételeit a képző intézmény biztosítja, vagy arról
más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve, szerződésben rögzített módon gondoskodik. A
képző intézmény az oktatóhelyiséggel való rendelkezést tulajdonjog, használati jog vagy bérleti
jogviszony alapján biztosítja.
Képzési helyszín

Igénybevétel célja

Férőhelyek
száma

Minimálisan elvárt felszereltség
-

1 tanterem

tanintézeti tréning
(elmélet)

1 szituációs
szakkabinet

szakmával
összefüggő

25

25

18

-

asztalok,
székek
írólappal,
tábla,
írásvetítő;
televízió,
videó/CDlejátszó,
számítógép,
projektor.
különböző
életszerű
helyszínek modellezése

szituációk
gyakorlati
feldolgozása

-

a
gyakorlatnak
megfelelő
felszereltséggel
pl.
magánlakás, közterület,
lottózó,
bank,
telefonfülke,
kocsma
stb.;
kamera,
televízió,
hangosítás;
intézkedés
megvalósításához
szükséges felszerelések,
pl. ruházat, berendezési
tárgyak,
gyakorló
kényszerítő eszközök
létszámnak megfelelő
számú számítógép és
perifériái,
tanári
számítógép, nyomtatási
lehetőség, szoftverek
sporteszközök, öltöző,
zuhanyzó,
W.C
nemenként külön
kerekes, (vagy lézeres)
távolságmérő;
fényképezőgép;
aszfaltkréta.

-

láthatósági mellény;
forgalomirányító bot.

-

feladathoz rendelt
eszközök.

-

okmányok
okmányvizsgáló
eszközök.

-

-

1 informatika
szaktanterem

rendőrségi
dokumentációs
rendszer
gyakorlása
(Neozsaru)

25

1 tornaterem

testnevelés és
önvédelem

25

1 belső lőtér

lőfegyverhasználat
balesethelyszínelés
Tanintézet udvarán
sel kapcsolatos
található szituációs
alaptevékenység
útszakasz
elsajátítása
közlekedés
Egyéb külső helyszín:
tantárgy,
útkereszteződés
forgalomirányítás
gyakorlása
házkutatás,
1 bűnügyi szakkabinet
lefoglalás
gyakorlása
1 határrendészeti
szakkabinet

okmányismeret
gyakorlása

25
-

-

25
25

19

és

VII.
A KÉPZÉS KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALMA, VALAMINT JOGSZABÁLY
GYŰJTEMÉNYE
A kötelező irodalom:
- 1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról;
- 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről;
- 23/2003. (VI.24.) BM-IM együttes rendelet a Belügyminiszter irányítása alá
tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól;
- 25/2013.. (VI.24.) BM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és
illetékességéről;
- 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet a Lefoglalás és a büntetőeljárás
során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának előzetes értékesítésének és
megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról;
- 1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről;
- 30/2011.(IX.22.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata;
- 11/1995. ORFK utasítás A Magyar Köztársaság Körzeti Megbízotti Szabályzata;
- 32/2007.(OT.26.)ORFK utasítás A családon belüli erőszak kezeléséről és a
kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására;
- 2009. évi LXXII. Tv. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról;
- 37/2009. ORFK ( OT.22.) utasítás a hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak
végrehajtásáról;
- 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak
szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről;
- ORFK Közbiztonsági Helyettesének 36/1996.sz. intézkedése a kóros elmeállapotú
személyekkel kapcsolatos rendőri intézkedések rendjéről;
- 28/1996. Rendőrség Különleges Szolgálata Parancsnokának intézkedése a kóros
elmeállapotú személyekkel szembeni biztonsági intézkedések végrehajtásáról
szóló segédlet;
- 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítása a multikulturális környezetben végrehajtott
rendőri intézkedésekről;
- 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról;
- 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről.
Ajánlott irodalom :
- 20/2013. (V.17.)
ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények
megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról;
- 59/2008.(OT .3.)ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzata;
- 36/2003. (VIII. 21.) ORFK int. + módszertani útmutató a Nemzetközi Közúti
Szállítást végző gépjárművek személyzetének munkájáról szóló Európai
megállapodás;
- 190/2008. (VII.29.) Kormány rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének
korlátozásáról;
- 2012. évi II. törvény a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről;
- 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről;
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint
magánnyomozói tevékenység szabályairól;
- 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében
elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályzata;
- 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
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13/1992. (VI.26) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról;
326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról;
Dr. Bócz Endre Kriminalisztika I., Kriminalisztika II.;
Dr. Barta Endre: Garázdaság nyomozása;
Dr. Barta Endre: Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása;
Dr. Nagy József: Testi-sértés nyomozása;
2001. évi IX tv. a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének
munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR);
1979. évi 19. tvr. a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai
Megállapodás kihirdetéséről (ADR);
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM r. a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomba tartásának műszaki feltételeiről;
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM r. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról;
66/2007. (IV.04) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek
személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről;
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz
és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról;
41/2004. (IV.07.) GKM r. a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról;
27/2010. (OT 10.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről;
2012. évi CXX. tv. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról;
2011. évi CLXV. tv. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről;
22/2011. (X.21.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti
együttműködéséről, kapcsolattartásáról;
20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről.

Megjegyzés:
Az egyes szaktanfolyamokon az érintett tárgyban a mindenkori hatályos jogszabály ismerete kötelező.
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