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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.  

  

 

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 
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  
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- 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 
tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz:  

- végrehajtó hatalom helye, szerepe, állami- és önkormányzati igazgatás  
- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, alapelvek, 

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.  
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 Központi 
interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét 
vizsgarészben (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:  
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- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, az egyes 
kormányzati, hagyományos vagy mobil formában működő ügyfélszolgálati 
szolgáltatások dokumentált bemutatása ügyfelek véleményének, tapasztalatának 
kikérdezésével alátámasztottan;  

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert igazgatási 
cselekményekről anonimizált dolgozatban történő beszámoló (pl. a fogyatékkal élő 
személyekkel való bánásmód bemutatása, akadálymentes ügyfélszolgálat ismertetése; a 
kormányhivatali szervezeti struktúra és rendszer bemutatása);  

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, egyes 
közigazgatási hatósági eljárási cselekmények anonimizált bemutatása az adott eljárási 
cselekményhez kapcsolódó dokumentum elkészítésével;   

- tanulmányi versenyeredmények;  
- legalább „B1” típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány, vagy 

rendészeti 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 

tevékenységekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást 
erősítő önkéntes 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 
közszolgálat 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 intézmény 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 
véletlenszerűen kiválaszt és a projektfeladat során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban 
meghatározott, 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 paraméterek (főszám, alszám) szerint iktatja.  
  

Az intézkedést vagy eljárási cselekményt szimuláló feladatban jelzők által támogatott 
feladatvégrehajtás 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 
dokumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a 
teljesítmény 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 
dokumentumok 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, szakmaisága, 
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 
kidolgozandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40 %-osra értékelhető.  
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Az „B” Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a 
vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok 
figyelembevételével:  

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

eredményes végrehajtása, végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, a vizsgázó 
kommunikációja, metakommunikációja, kommunikációjának udvariassága és 
asszertivitása.)   

- 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 
értékelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a 
kérdésekre 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 legalább 
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 
szituációs 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 beszámítani: 
15%   

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok  
Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható.  
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A szituációs vizsgarészhez a vizsgáztató által biztosított eszközökön kívül más segédeszköz nem 
használható.   
A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 
használható.  

  
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  
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 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.  
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. 
Öszszesen a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el.   

A második vizsgarészben kötelező komplex feladat pontértéke legalább a vizsgarészben 
adható pontszámok 30%-át tegye ki.  

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a 
Központi interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét 
vizsgarészben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40%-át a vizsgázó.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 
legalább 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;  
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- a tanuló által megírt önreflexiós beszámoló, amely a tanuló önvédelmi, közelharc, 
intézkedéstaktikai kompetenciának a fejlődését dokumentálja (testnevelő tanár vagy 
edző aláírásával ellátva);  

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő 
tevékenységekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást 
erősítő önkéntes 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 
közszolgálat 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 intézmény 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 
valamelyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet 
véletlenszerűen kiválaszt és a megoldás során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban 
meghatározott, 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 
szolgálatvezetőnek.   
  
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 eredményben 
leírt tevékenységet legalább egy esetleírásban szükséges szerepeltetnie a vizsgaszervezőnek. 
Egy esetleírásban több tanulási eredményben leírt tevékenység is megjelenítésre kerülhet. 1-5 
esetleírás tartalmazzon olyan szituációs helyzetet, amelyben a tanulási eredményekben leírt 
tevékenységek megjelenítése részben vagy egészben idegen nyelven történő intézkedés 
végrehajtásának bemutatásán keresztül történik.  
  

8.13.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc szituációs 
feladatvégrehajtás, 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 %  
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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 
legalább 40%-át elérte és ezen belül a portfólió és a szakmai kikérdezésben nyújtott 
teljesítménye külön-külön önállóan is eléri a portfólióra és a szakmai kikérdezésre kapható 
pontok 40%-át.  

  
Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három 
dokumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a 
teljesítmény 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 
dokumentumok 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, szakmaisága, 
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 
kidolgozandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40%-osra értékelhető.  

  
A B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek 
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, 

metakommunikációja, 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 
szolgálatteljesítés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli jelentéstétel minőségét. Ezeken belül 
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értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és 
módszer kompetenciái.   
  
A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes 
értékelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a 
kérdésekre 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 
legalább 40%-át elérte.  

  
  
  
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 
vizsgaszervező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó 
és a szituációt 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 beszámítani: 
15%  

8.18 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok 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 
segédlehetőségek 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 -  
  


