
 

2.94.5. 

KERETTANTERV  

 

a XXXVIII. Rendészet 

 

ÁGAZATHOZ 

 

 

 

A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet 

{gazatra egységesen vonatkozik: 

 

Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 

 

 

I. Jogi h{ttér 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék 

módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, 

az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet  

alapj{n készült.      

 

 

II. Alapadatok 

 

A szakképesítés azonosító sz{ma: - 

 

A szakképesítés megnevezése: - 

 

A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 22. Közszolg{lat 

 

Ágazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XXXVIII. Rendészet 

 

Iskolai rendszerű képzésben az évfolyamok sz{ma: 4 

 

Elméleti képzési idő ar{nya: 50% 
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Gyakorlati képzési idő ar{nya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. 

évfolyamot követően 35 óra, 10. évfolyamot követően 70 óra, 11. évfolyamot 

követően 105 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: - 

  

vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban 

 

Bemeneti kompetenci{k: - 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: - 

 

P{lyaalkalmass{gi követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember 

vehet részt.  

Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazható: 

 

Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Fegyveres szervek és 

vagyonvédelem I-IV. 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Jogi és közigazgat{si ismeretek I-III. 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Speci{lis gyakorlat I-IV. [llami középfokú végzettség és 



2 
 

rendvédelmi szakmai középfokú 

végzettség 

T{rsadalom és kommunik{ció I-II. 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

T{rsadalom és kommunik{ció 

gyakorlat 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Speci{lis informatika 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Speci{lis informatika gyakorlat 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Idegen nyelv I. 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

Idegen nyelvi gyakorlat 

[llami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú 

végzettség 

 

T{rgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések 

felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, 

melynek tov{bbi részletei az al{bbiak:   

  

Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 
 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak 

(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 

évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi 

rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési 

évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi 

rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai 

tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val. 

 



3 
 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:  

 

évfolyam 

heti 

órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

éves órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

heti órasz{m 

szabads{vval 

éves órasz{m 

szabads{vval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  35 óra*  35 óra* 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  70 óra*  70 óra* 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  105 óra*  105 óra* 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Összesen: 1178 óra*  1318 óra* 

* Engedélyezett v{ltoztat{s 
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1. sz{mú t{bl{zat 

A tant{rgyak heti órasz{ma és az összefüggő ny{ri gyakorlat időtartama évfolyamonként 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám 

e gy  e gy  e gy  e gy 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. 2            

Fegyveres szervek és vagyonvédelem II.    2        

Fegyveres szervek és vagyonvédelem III.       1,5     

Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV.          2,5  

Speci{lis gyakorlat I.  2          

Speci{lis gyakorlat II.     1,5       

Speci{lis gyakorlat III.        2,5    

Speci{lis gyakorlat IV.           3,5 

Jogi és közigazgat{si ismeretek I. 
   1,5         

Jogi és közigazgat{si ismeretek II. 
      1+1     

Jogi és közigazgat{si ismeretek III. 
         2  

T{rsadalom és kommunik{ció I. 
1+1            

T{rsadalom és kommunik{ció II. 
   0,5        

T{rsadalom és kommunik{ció gyakorlat 
    0,5+1       

Speci{lis informatika 
         1,5  
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Speci{lis informatika gyakorlat 
          0,5+1 

Idegen nyelv I. 
      1,5     

Idegen nyelvi gyakorlat 
       0,5    

Rendészeti t{bor 
  

35 
  

 
  

 
  

Katasztrófavédelmi gyakorlat 
  

 
  

35 
  

 
  

Rendőrségi gyakorlat 
  

 
  

35 
  

 
  

Személy- és vagyonőri gyakorlat 
  

 
  

 
  

40 
  

Rendőrségi gyakorlat 
  

 
  

 
  

65 
  

összes óra: 3+1 2 
35 

4 2+1 
70 

4+1 3 
105 

6 4+1 

összes óra: 5+1 6+1 7+1 10+1 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 
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2. sz{mú t{bl{zat 

A tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként 

Tant{rgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes órasz{ma 

9-12. évfolyam 
9. 10. 11. 12. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   

Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. 72           72 

A magyarorsz{gi fegyveres szervek története 16           16 

Fegyveres szervek alapismeretek 20           20 

A fegyveres szervek intézkedéseinek elhelyezése a 

közigazgat{si jogalkalmaz{s rendszerében 
6           6 

[ltal{nos vagyonvédelmi és szolg{lati ismeretek 20           20 

Speci{lis munka-, baleset és környezetvédelmi szab{lyok 10           10 

T{rsadalom és kommunik{ció I. 36           36 

Kommunik{ciós alapismeretek 12           12 

Szoci{lpszichológiai alapismeretek 12           12 

Önismeret 12           12 

Speci{lis gyakorlat I.  72          72 

Fizikai erőnlét fejlesztése  18          18 

Önvédelmi alapismeretek  18          18 

Önvédelmi fog{sok gyakorl{sa, rögzítése  18          18 

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek  18          18 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem II.    72        72 

[ltal{nos szolg{lati ismeretek    8        8 

A szolg{latell{t{s {ltal{nos szab{lyai    10        10 

Személy és vagyonvédelmi alapismeretek    18        18 
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Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek    20        20 

Büntetés-végrehajt{si nevelési alapismeretek    16        16 

Jogi és közigazgat{si ismeretek I.    54        54 

Jogi alapismeretek    12        12 

[llam-, alkotm{ny-, és nemzetközi jogi alapismeretek    12        12 

Polg{ri jog    10        10 

Büntetőjog {ltal{nos rész    12        12 

Kriminalisztika, kriminológia    8        8 

T{rsadalom és kommunik{ció II.    18        18 

Szociológiai alapismeretek    6        6 

Pszichológiai alapismeretek    6        6 

A személyiségfejlődés alapjai    6        6 

Speci{lis gyakorlat II.     54       54 

Az alaki mozg{sok gyakorl{sa     12       12 

Önvédelem és közelharc     18       18 

Önvédelem és közelharc fog{sok elmélyítése és gyakorl{sa     12       12 

Lövészeti alapismeretek-a kiskaliberű tűzfegyverek     12       12 

T{rsadalom és kommunik{ció gyakorlat     18       18 

A fegyveres szervek saj{tos kommunik{ciój{t fejlesztő 

gyakorlatok  (a dr{maj{ték és a szociodr{ma módszerei és 

fejlesztő „j{tékai” foglakoz{s segítségével)   

    6       6 

Önismeret fejlesztését segítő gyakorlatok     6       6 

Gyakorlatok a fegyveres szervek feladatell{t{s{hoz 

nélkülözhetetlen személyes, t{rsas és szakmai kompetenci{k 

fejlesztésére 

    6       6 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem III.       54     54 

Közlekedésrendészeti ismeretek       12     12 

Polg{ri védelmi és iparbiztons{gi; tűzvédelmi és 

katasztrófavédelmi hatós{gi alapismeretek 
      22     22 

Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépj{rmű 

be- és kiléptetésének szab{lyai 
      10     10 
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Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti 

szolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai 
      10     10 

Jogi és közigazgat{si ismeretek II.       36     36 

Büntetőjog különös rész       16     16 

Szab{lysértési alapismeretek       10     10 

Szab{lysértési ismeretek: a helyszínbírs{gra és egyes 

szab{lysértésekre vonatkozó ismeretek 
      10     10 

Idegen nyelv I.       54     54 

Okm{nyokkal kapcsolatos ismeretek       18     18 

Utaz{s, útbaigazít{s, segítségnyújt{s       18     18 

Rendőri intézkedések alapvető kifejezései       18     18 

Speci{lis gyakorlat III.        90    90 

Az fizikai alkalmass{gi követelményekre való felkészülés I.        36    36 

Testi kényszer alapjai        18    18 

Rendőri intézkedések alapjai        18    18 

Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorl{sa I.        18    18 

Idegen nyelvi gyakorlat        18    18 

Okm{nyok ellenőrzésének gyakorl{sa        6    6 

Útbaigazít{s, segítségnyújt{s gyakorl{sa        6    6 

Intézkedésekkel kapcsolatos kifejezések gyakorl{sa        6    6 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV.          80  80 

A kényszerítő és a t{mad{selh{rító eszközök          18  18 

Hat{rrendészeti ismeretek          22  22 

Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: sz{llítm{nyok kísérése 

és a j{rőrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai 
         12  12 

Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló) 

j{rőrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai és a speci{lis őrzés 

védelem 

         12  12 

Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek          16  16 
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Jogi és közigazgat{si ismeretek III.          64  64 

Büntetőelj{r{s és büntetés-végrehajt{si jogi alapismeretek          32  32 

Közigazgat{si alapismeretek          16  16 

A közigazgat{si hatós{gi elj{r{s          16  16 

Speci{lis informatika          32  32 

Informatikai, sz{mít{stechnikai eszközök          12  12 

Hírad{stechnikai ismeretek          8  8 

A közigazgat{s informatikai t{mogat{sa          12  12 

Speci{lis gyakorlat IV.           112 112 

Az fizikai alkalmass{gi követelményekre való felkészülés II.           36 36 

A testi kényszer alaptechnik{i           40 40 

Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorl{sa II.           36 36 

Speci{lis informatika gyakorlat           16 16 

Sz{mítógép haszn{lat{nak gyakorl{sa           6 6 

Hírad{stechnikai ismeretek gyakorl{sa           4 4 

Szövegszerkesztési és t{bl{zatkezelési ismeretek gyakorl{sa           6 6 

Rendészeti t{bor   35         35 

Katasztrófavédelmi gyakorlat      35      35 

Rendőrségi gyakorlat      35      35 

Személy- és vagyonőri gyakorlat         40   40 

Rendőrségi gyakorlat         65   65 

Összesen 
108 72 

35 
144 72 

70 
144 108 

105 
192 128  

 180 216 252 320 1178   

 

 

 

 

Elméleti órasz{mok/ar{nya 588 49.9% 

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya 590 50.1% 
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Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra 

meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 

A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s. 
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1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tant{rgy 72 óra 

 

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló ismerje meg a magyarorsz{gi fegyveres szervek történetét. Ismerje meg a 

rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajt{s feladat{t, működését, 

szervezeti felépítését.  

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. A magyarorsz{gi fegyveres szervek története 16 óra 

A magyarorsz{gi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az {llamalapít{stól a török kiűzéséig.   

A hódolts{gi területek saj{tos közigazgat{sa (vilajet, k{dik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabads{gharc idején.  

A dualizmus kor{ban. 

A két vil{gh{ború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarorsz{gi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakít{sa. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje.  

 

1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek 20 óra 

A fegyveres szervek helye és szerepe a t{rsadalomban, a működésüket 

meghat{rozó jogszab{lyok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarorsz{gon működő fegyveres rendvédelmi szervek ir{nyít{sa: a 

Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti 

felépítése. Nemzeti Védelmi Szolg{lat feladatai.   

A nemzetbiztons{gi szolg{latok szervezete és jog{ll{sa.  

A katasztrófavédelem feladatai.  

A büntetés-végrehajt{s feladatai.  

A büntetés-végrehajt{s működését meghat{rozó jogszab{lyok. 

Együttműködés a fegyveres szervek között.  

A Nemzeti Adó és V{mhivatal ir{nyít{sa, tevékenységi körei, személyi 

{llom{nya. 

 

1.3.3. A fegyveres szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgat{si 

jogalkalmaz{s rendszerében 6 óra 

Magyarorsz{g biztons{ga és biztons{gi stratégi{ja  
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A rendészeti tevékenységet végző {llami, önkorm{nyzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és elj{r{sok alapjai.  

A katasztrófavédelmi intézkedések, elj{r{sok alapjai.  

A büntetés-végrehajt{si szervek feladatai és elj{r{sai. 

 

1.3.4. Által{nos vagyonvédelmi és szolg{lati ismeretek 20 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakul{sa Magyarorsz{gon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszab{lyi környezet, jogi h{ttér.  

T{rsas{g alapít{sa.  

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szab{lyok.  

A vagyonőrre vonatkozó {ltal{nos és speci{lis szab{lyok. 

A személy- és vagyonőr {ltal{nos feladatai. 

Az etikai szab{lyok kérdése a szakmai kamar{ban.  

A törvényességi felügyelet. 

 

1.3.5. Speci{lis munka-, baleset és környezetvédelmi szab{lyok 10 óra 

A fegyveres szervekre vonatkozó munka-, baleset, tűz-, környezetvédelmi, 

szab{lyok, előír{sok. 

Az egészségvédelem és az elsősegélynyújt{s {ltal{nos és speci{lis szab{lyai  

A vagyonőr elsősegély nyújt{si kötelezettsége. 

A rendőr intézkedési kötelezettsége.  

Büntetés-végrehajt{si munkavédelmi alapismeretek.  

Katasztrófavédelmi munkavédelmi alapismeretek. 

Környezetvédelem fogalma, területei, érvényesülése a fegyveres szerveknél, 

elj{r{s környezetszennyezés észlelése esetén.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 

Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x x   

1.3. megbeszélés  x   

1.4. szemléltetés  x x  

1.5. kooperatív tanul{s  x x  

1.6. szimul{ció  x   

1.7. h{zi feladat x    

1.8. egyéb   x  

 

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.2. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x  x  

3.2. XY rajz készítése leír{sból x x   

3.3. XY rendszerrajz kiegészítés x    

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   
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4.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 

 x   

 

1.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 

 

2. T{rsadalom és kommunik{ció I. tant{rgy  36 óra 

 

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a fegyveres szervek kommunik{ciój{nak 

jellegzetességeit. A tanulók ismerjék meg a kommunik{ciós, a 

szoci{lpszichológiai és önismereti alapfogalmakat. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Kommunik{ciós alapismeretek 12 óra 

A kommunik{ció folyamata, jellemzői.  

A mindennapi kommunik{ció és a fegyveres szervek kommunik{ciój{nak 

hasonlós{gai és különbözőségei. 

A testbeszéd helye és szerepe a kommunik{cióban.  

A kommunik{ciós zajok. 

A hiteles kommunik{ció jellemzői. 

 

2.3.2. Szoci{lpszichológiai alapismeretek 12 óra 

A Szoci{lpszichológia fogalma, t{rgya, területei.  

Az előítélet. 

Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

A magatart{s fogalma, a legtipikusabb magatart{sform{k. 

Az antiszoci{lis magatart{sform{k. 

A deviancia fogalma, devi{ns jelenségek.   

 

2.3.3. Önismeret 12 óra 

A szocializ{ció folyamata, szoci{lis szerepek, a szereptanul{s. 

Az érett személyiség jellemzői.  

Az önismeret fogalma, összetevői.  

A re{lis önkép és a hi{nyos vagy fals önismeret  

Önbizalom.  

Az re{lis önismeret jelentősége és szerepe a fegyveres szervek munk{j{ban. 
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2.4.  A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. elbeszélés x x   

1.3. kiselőad{s x    

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanul{s  x   

1.8. szerepj{ték  x   

1.9. h{zi feladat x    

1.10. egyéb   x  

 

2.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x x   

2.2. Tesztfeladat megold{sa x x   
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2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

 

2.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

3. Speci{lis gyakorlat I. tant{rgy  72 óra 

 

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi 

ismereteknek és légfegyver lövészetnek az alapjait.  

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Fizikai erőnlét fejlesztése 18 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai {llóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek 

ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre 

gyakorolt hat{sai, valamint a rendszeres és egészséges t{pl{lkoz{s szerepe a 

fizikai teljesítőképesség fokoz{s{hoz. 

[ltal{nos erősítő jellegű gimnasztika sor{n saj{t testsúllyal és a t{rs testsúly{val 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvil{gosít{s a sérülésveszélyről, a tiltó és biztons{gi rendszab{lyok. 

A saj{t testsúllyal és t{rssal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajt{sa a rövid-, a közép- és a hosszút{vfut{sok nagy 

ismétléssz{mban.  

 

3.3.2.  Önvédelmi alapismeretek 18 óra 

Az önvédelem, közelharc meghat{roz{sa, hivatalos rendészeti elj{r{sban való 

alkalmaz{s{nak lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológi{j{nak és anatómi{j{nak jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, t{mad{s, fizikai törvényszerűségek 

ismeretének jelentősége az önvédelemben. 

[llandó gyakorlatok. fut{s, esések és dob{stechnik{k, egyenes ir{nyú ütés fejre 

és védése, egyenes ir{nyú döfés és védése.  
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Ütések, rúg{sok és azok védése, h{rít{sa. 

 

3.3.3. Önvédelmi fog{sok gyakorl{sa, rögzítése            18 óra 

[llandó gyakorlatok:  bemelegítés, gurul{sok, esések, alapütések, alap rúg{sok. 

Esés és dob{stechnik{k rögzítése, gyakorl{sa: gurul{s előre, jobbra, balra, h{tra, 

helyezkedés a talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, h{tra; zuhan{s (esés) t{rson 

{t jobbra, balra, h{tra; csuklódob{s; külső g{ncsdob{s; csípődob{sok; kitérések 

a t{mad{si ir{nyból; bot t{mad{s és védései; egyenes ir{nyú ütés fejre és 

védése, egyenes ir{nyú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorl{sa.  

Ütések, rúg{sok rögzítése, gyakorl{sa.  

Védések rögzítése, gyakorl{sa.  

A testi kényszer alaptechnik{i. 

Eszközös és eszköz nélküli t{mad{sok h{rít{sa t{rssal. 

 

3.3.4. Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek          18 óra 

Légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében, fajt{i, működésük, 

szélpusk{k jellemzése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapj{n történő csoportosít{sa. 

A légfegyverek kalibere, lövedék típusok. 

Lövészeti alapismeretek. 

Célz{s csapott célgömbbel. 

A lövés közben elkövethető célz{si hib{k; a célz{st t{mogató légzéstechnika. 

A pontos tal{lat eléréshez alkalmazható módszerek.  

A pontos lövés feltételei; a lövés pontoss{g{t befoly{soló tényezők.  

Az ir{nyzék be{llít{s szerepe. 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasít{sok.  

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése ut{n. 

Lőgyakorlat végrehajt{sa, {lló helyzetből légpuska céllapra és bukó célra. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tornaterem, sportp{lya 

A légfegyver lövészethez biztons{gosan elkülöníthető terület. 

 

3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k( aj{nl{s) 
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3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. megbeszélés  x x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. egyéb   x  

 

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

 

3.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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10. évfolyam 

 

tant{rgyai, témakörei 
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4. Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. tant{rgy 72 óra 

 

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-

végrehajt{s és a személy- és vagyonvédelem szolg{latell{t{s{ra vonatkozó 

{ltal{nos szab{lyokat. Saj{títs{k el a személy- és vagyonvédelmi, a tűzoltó és 

tűzmegelőzési alapismereteket, illetve a büntetés-végrehajt{si nevelési 

alapismereteket. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Által{nos szolg{lati ismeretek   8 óra 

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előír{sok, titoktart{si szab{lyok, a 

fogvatartottak adatainak kezelése. 

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szab{lyok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmass{g vizsg{lat{ra vonatkozó 

rendelkezések. 

A szolg{lati viszony tartalma.  

Beoszt{si, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A fegyveres szerv tagj{t megillető jogosults{gok és elv{r{sok. 

  

4.3.2.  A szolg{latell{t{s {ltal{nos szab{lyai 10 óra 

A szolg{lat ell{t{s{ra vonatkozó {ltal{nos rendelkezések. 

Szolg{laton kívüli magatart{si szab{lyok  

Rendőri Hivat{s Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajt{si szervezet Etikai 

Kódexe. A hierarchia jelentősége és szerepe a fegyveres szerveknél. 

A rendőr magatart{s{ra vonatkozó {ltal{nos szab{lyok.  

Parancs, utasít{s fogalma, végrehajt{s{nak rendje.  

Alapvető alaki előír{sok: megjelenés, öltözködés, {polts{g.  

Az egyenruha viselésének szab{lyai.  

 

4.3.3. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek 18 óra 

A szolg{latokra való felkészülés, a szolg{lat {tad{s{ra, {tvételére és teljesítésére 

vonatkozó szab{lyok, szolg{lati okm{nyok.  

A szolg{lat ell{t{sa sor{n alkalmazható ellenőrző, {tvizsg{ló eszközök, azok 

jogszerű alkalmaz{sa. 

Az őr-, j{rőr-, bolti őr-, recepciós szolg{lat alapelvei, végrehajt{s{nak rendje és 

szab{lyai.  

A terület (sz{llítm{ny) biztons{g{nak elemeit befoly{soló tényezők. 
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A védelmi rendszer elemei. 

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosít{sa, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosít{s fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 

A rendezvények fajt{i és csoportosít{sa.  

 

4.3.4. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 20 óra 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 

Az égés és a tűz {ltal{nos jellemzése, fogalma, kialakul{sa, terjedése, 

oszt{lyoz{sa. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zón{i, veszélyei. 

A l{ng jellemzése, szerkezete, tulajdons{gai. 

A g{zcsere fogalma, kialakul{sa, lefoly{sa. 

A különböző halmaz{llapotú anyagok égésének saj{toss{gai, jellemzése. 

Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosít{sa, felhaszn{l{si lehetőségei. 

A tűzoltó vízsug{r képzése, form{i és ezek jellemzése.  

Tűzolt{si és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, {llat, t{rgymentések jellemzése, saj{toss{gai. 

Tűzolt{si és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztons{g{t szolg{ló szab{lyok rendszere. 

A tűzolt{s alapvető feltételeit biztosító szab{lyok. 

 

4.3.5. Büntetés-végrehajt{si nevelési alapismeretek 16 óra 

A büntetés-végrehajt{si nevelés pedagógiai hagyom{nyai. 

A büntetés-végrehajt{si nevelés történeti-ideológiai v{ltoz{sai. 

A szabads{gvesztés-büntetés végrehajt{sa, célja.  

A büntetés- végrehajt{si nevelés fogalma, története. 

A börtön saj{tos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, 

inform{lis h{ló.  

A nevelés jogszab{lyi h{ttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmaz{s.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első 

bűntényesek). 

A reintegr{ciós programok, resztoratív elemek.  

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 
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4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

1.9. egyéb   x  

 

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x x   

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Tesztfeladat megold{sa x x   
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2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.5. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapj{n 
x x   

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

3.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat 
 x   

 

4.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Jogi és közigazgat{si ismeretek I. tant{rgy 54 óra 

 

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és a jogalkot{s 

alapjait. Ismerjék meg az Alaptörvény rendelkezéseit, az {llampolg{rs{gra 

vonatkozó szab{lyokat, az emberi jogi alapnorm{kat, a polg{ri jog alapjait, a 

büntetőjog {ltal{nos részi rendelkezéseit és a kriminalisztika alapfogalmait, 

eszközeit, módszereit. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

5.3. Témakörök 

 

5.3.1. Jogi alapismeretek 12 óra 

Norm{k, értékek, erkölcsi szab{lyok, t{rsadalmi szab{lyok, mint az emberi 

együttélés alapjai. 

A jog kialakul{sa, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajt{i: joghat{s, szankció.  

A jogalkot{s jellemzői, fajt{i, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszab{lyok és a közjogi szervezetszab{lyozó eszközök. 

A jogszab{lyok érvényessége és hat{lya.  

A jogalkalmaz{s fogalma, szakaszai, fajt{i.  

 

5.3.2. Állam-, alkotm{ny-, és nemzetközi jogi alapismeretek 12 óra 

Az {llam fogalma, kialakul{sa, rendeltetése.  
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Az alkotm{nyjog alapfogalmai.  

Az alkotm{nyoss{g fogalma és követelményei.  

Magyarorsz{g Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének saj{toss{gai a fegyveres szervek 

munk{j{ban. A nemzetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplom{ciai mentesség fogalma, a diplom{ciai és személyes mentességet 

élvező személyekre vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.  

Magyarorsz{g és az Európai Unió.  

A humanit{rius jog alapvető rendelkezései. 

 

5.3.3. Polg{ri jog 10 óra 

A polg{rjog fogalma.  

A Polg{ri Törvénykönyv szerkezete.  

A polg{ri jog alapelvei.  

A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.  

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polg{ri jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  

A tulajdonjog alanya, t{rgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajt{i.  

A felelős őrzés.  

 

5.3.4. Büntetőjog {ltal{nos rész  12 óra 

A büntetőjog fogalma, meghat{roz{sa t{gabb és szűkebb értelemben. 

A büntetőjog részei.  

A büntetőjog alapelvei.  

A büntetőjog jogforr{sai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hat{lya.  

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti feloszt{sa.  

A bűncselekmény elkövetői, megvalósul{si szakaszai.  

[ltal{nos törvényi tény{ll{s szerkezete, elemei.  

Büntethetőségi akad{lyok rendszere.  

A katon{kra vonatkozó rendelkezések. 

 

5.3.5.  Kriminalisztika, kriminológia 8 óra 

A kriminalisztika fogalma, t{rgya, feloszt{sa.  

A krimin{ltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőelj{r{si cselekményekkel kapcsolatos krimin{ltaktikai aj{nl{sok és 

módszerek. 

A kriminológia fogalma, t{rgya.  

A bűnözés fogalma, kialakul{s{nak tényezői.  
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A bűnözés szerkezete, az {ldozatok szerepe a bűncselekmény 

megvalósul{s{ban.  

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

1.9. egyéb   x  

 

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.6. Inform{ciók feladattal vezetett x x   
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapj{n 
x x   

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

4.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

 

5.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

6. T{rsadalom és kommunik{ció II. tant{rgy 18 óra 

 

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a szociológia és a pszichológia alapfogalmaival. 

Ismerjék meg a személyiségfejlődés alapjait, a különböző személyiségtípusokat 

és viselkedési form{kat. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1. Szociológiai alapismeretek 6 óra 

A szociológia fogalma, t{rgya; a t{rsadalmi sokféleség. 

A t{rsadalom és az egyén viszonyai. 

T{rsadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

V{ltoz{s és {llandós{g a t{rsadalomban (pl. globaliz{ció, migr{ció).  

A v{rosok és falvak jellemzői. 

A kisebbségek helyzete Magyarorsz{gon. 

A fegyveres szervek feladatai a t{rsadalmi problém{k kezelésében.  

 

6.3.2. Pszichológiai alapismeretek 6 óra 
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A pszichológia fogalma, lelki jelenségek. 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt k{rosító anyagok 

(doh{ny, alkohol, drog). 

A pszichológia feladata. 

Pszichológiai kutat{si területek.  

A tömegkommunik{ció és a médiumok hat{sa a személyiség fejlődésére. 

Egyetemes, t{rsadalmi értékrend és v{ltoz{sai a történelemi fejlődés sor{n.  

 

6.3.3. A személyiségfejlődés alapjai 6 óra 

A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakul{sa, fejlődését meghat{rozó tényezők. 

Személyiségtípusok. 

A fegyveres szervek tagjaival szemben t{masztott magatart{si és viselkedési 

elv{r{sok. 

Az agresszív magatart{s jellemzői, az indokolatlan agresszivit{s. 

Az asszertív magatart{s jellemzői  

A fegyveres szervek intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes 

reakciók, ezek elemzése. 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szimul{ció  x   

1.8. szerepj{ték  x   

1.9. h{zi feladat x    

1.10 egyéb   x  
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6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
-

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

-

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x x   

2.2. Leír{s készítése x    

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.4. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x x   

4. Komplex inform{ciók körében     

4.1. Esetleír{s készítése  x   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaform{k körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

5.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   
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5.4. Csoportos versenyj{ték  x   

 

6.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékelés 

 

7. Speci{lis gyakorlat II. tant{rgy 54 óra 

 

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét tov{bbfejlesztésének lehetőségeit, 

saj{títs{k el az alapvető alaki mozg{sokat. Önvédelmi és közelharc ismereteiket 

mélyítsék el, gyakorolj{k a m{r elsaj{tított technik{kat. Ismerkedjenek meg a 

kiskaliberű tűzfegyverekkel.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Az alaki mozg{sok gyakorl{sa 12 óra 

A fizikai erőnlét tov{bbfejlesztése. 

Az alakis{g.  

A kötelék meghat{roz{sa, ismertetése, gyakoroltat{sa. 

Az alakzat, mint a kötelék megjelenési form{ja. 

A vezényszó jelentősége, saj{toss{ga, felismerése, gyakoroltat{sa. 

Az igazod{s gyakoroltat{sa.  

A „Vigy{zz” {ll{s ismertetése, bemutat{sa, gyakoroltat{sa. 

Az „Oszolj!” vezényszóra történő kötelező mozdulatok bemutat{sa, 

gyakoroltat{sa. 

A fordulatokat {lló helyben, két ütemben.  

A mozg{sok gyakoroltat{sa rendes lépésben. 

A tiszteletad{s form{inak bemutat{sa és gyakoroltat{sa. 

Helységbe való belépés, onnan való t{voz{s rendje. 

A parancs, utasít{s megfelelő végrehajt{sa, t{vbeszélőn adott utasít{s 

végrehajt{sa, teendők a parancs, utasít{s végrehajt{s{nak esetén. 

Szolg{lati út betart{s{ra vonatkozó szab{lyok. 

A szolg{lati fellépés helyes alkalmaz{sa.  

Rendőrséghez tartoz{s igazol{sa.  

Felvil{gosít{s ad{s és kérés szab{lyai. 

 

7.3.2. Önvédelem és közelharc   18  óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: fut{s, lazít{s, nyújt{s; 

gurul{sok, esések, alap ütések és alap rúg{sok. 
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Esés- és dob{sgyakorlatok.  

Bot t{mad{s és védése. 

Önvédelem: hajfog{s, nyakfog{s, csuklófog{s. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúg{sok: rúg{sok térddel, térdre, l{bsz{rra, gyomorra; egyenes ütés védése. 

 

7.3.3. Önvédelem és közelharc fog{sok elmélyítése és gyakorl{sa 12 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: fut{s, lazít{s, nyújt{s; 

gurul{sok, esések, alap ütések és alap rúg{sok. 

A tanult esések és dob{sok gyakorl{sa, elmélyítése  

A tanult bot t{mad{s-védések gyakorl{sa, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fog{sok gyakorl{sa, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúg{sok tanult fog{sainak gyakorl{sa, elmélyítése.  

 

7.3.4. Lövészeti alapismeretek - a kiskaliberű tűzfegyverek 12 óra 

A kiskaliberű tűzfegyverek fajt{i, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, jellemző műszaki 

adatai, működésük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés lead{sa; a pontos lövés lead{s{t meghat{rozó feltételek, befoly{soló 

szubjektív és objektív tényezők. 

A célz{s, az ir{nyzó berendezések, a célz{s elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak.  

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tornaterem 

Lőtér 

 

7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2 megbeszélés  x   
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1.3. szemléltetés  x x  

 

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o
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b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
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et
 

1. Csoportos munkaform{k körében     

1.1. Csoportos versenyj{ték  x   

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

2.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

 

7.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 

 

8. T{rsadalom és kommunik{ció gyakorlat tant{rgy 18 óra 

 

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg az egyértelmű, hiteles és hatékony kommunik{ció 

alapjait. Ismerjék meg az őszinte és hiteles személyiség folyamatos fejlesztésének 

lehetőségeit. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

8.3. Témakörök    

 

8.3.1. A fegyveres szervek saj{tos kommunik{ciój{t fejlesztő gyakorlatok - a 

dr{maj{ték módszerei és fejlesztő „j{tékai” segítségével                  6 óra 

Kapcsolatteremtő és bizalomj{tékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetv{lt{s. 

A mag{n (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunik{ció jellemzői. 

A hivatalos szóbeli kommunik{ció fejlesztése: nyilv{nos megnyilatkoz{s. 

A hivatalos tém{jú ír{sbeli kommunik{ció fejlesztése: a hivatalos szöveg 

jellemzői.  

A hivat{sos szöveg jellemzőinek megfigyeltetése különböző rendészeti t{rgyú 

dokumentumokban, újs{gcikkekben (szövegelemzés). 
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A hivatalos szövegjellemző fordulatainak felhaszn{l{s{val adott tém{ról 

személyes hangú, illetve hivatalos szöveg alkot{sa, a különbségek 

megfigyelése. Szakszó-t{r, szövegépítés. 

A metakommunik{ció jeleinek értelmezése. 

A test mint kommunik{ciós eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhaszn{lat fejlesztése, a helyes térköz megv{laszt{sa.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtart{s 

segítségével, felismerésük.  

A kommunik{ciós zavarok leküzdésére szolg{ló gyakorlatok (péld{k gyűjtése, 

megfigyelések, analiz{l{sok, egyéni és csoportos szitu{ciós j{tékok). 

 

8.3.2. Önismeret fejlesztését segítő gyakorlatok 6 óra 

Személyiségünk saj{toss{gai, működési mechanizmusai. 

Önismeret és énkép- a t{rsadalom, a környezet elv{r{sai és a saj{t célok 

összhangja.  

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - re{lis jövőkép. 

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovert{lt és introvert{lt személyiség jellemzői.  

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és j{tékok.  

A csoport és egyén kapcsolat{nak nyitottabb{ tétele, egym{s elfogad{s{nak 

erősítése j{tékos form{ban, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, 

tabu, stb.).  

 

8.3.3. Gyakorlatok a fegyveres szervek feladatell{t{s{hoz nélkülözhetetlen 

személyes, t{rsas és szakmai kompetenci{k fejlesztésére 6 óra 

Figyelemösszpontosít{st fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés. 

Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgat{s, a segítő beszélgetés. 

Az együttműködés – a kooper{ció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség 

fejlesztését segítő j{tékok. 

Az emp{tia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontoss{g{nak fejlesztése.  

Az antiszoci{lis magatart{s észlelése. 

Komplex gyakorlat: adott szitu{ció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése.  

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

8.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6. kooperatív tanul{s  x x  

1.7. szimul{ció  x   

1.8. szerepj{ték  x   

1.9. h{zi feladat x    

1.10. egyéb   x  

 

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leír{s készítése  x   

2.2. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.3. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    
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2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1 Esetleír{s készítése  x   

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

4.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4. Csoportos versenyj{ték  x   

 

8.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. évfolyam 

 

tant{rgyai, témakörei 
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9. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tant{rgy 54 óra 

 

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a közlekedés alapfogalmaival és a KRESZ alapvető 

szab{lyaival. Szerezzenek polg{ri védelmi és iparbiztons{gi, illetve tűzvédelmi 

és katasztrófavédelmi hatós{gi alapismereteket. Személy- és vagyonvédelmi 

ismereteiket bővítsék a személy és gépj{rmű be- és kiléptetésének, valamint a 

recepciós és bolti szolg{lat ell{t{s{nak szab{lyaival. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Közlekedésrendészeti ismeretek 12 óra 

A közlekedés fogalma szűkebb és t{gabb értelemben. 

A közlekedés {gazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és 

kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszab{lyi előír{sok. 

A KRESZ hat{lya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a j{rművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszab{lyi előír{sok. 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó {ltal{nos rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a j{rművezetők 

legfőbb kötelességei. 

A j{rművezetés személyi feltételei. 

Kerékp{rosra vonatkozó szab{lyok, közúti jelzőt{bl{kra vonatkozó közös 

rendelkezések. 

Útvonaltípust jelző és az elsőbbséget szab{lyozó jelzőt{bl{k. 

Utasít{st adó és a j{rművek forgalm{ra vonatkozó tilalmi jelzőt{bl{k. 

Veszélyt jelző és t{jékoztat{st adó jelzőt{bl{k. 

Útburkolati jelek és egyéb közúti jelzések. 

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések. 

A gyalogosokra és a j{rművek utasaira vonatkozó rendelkezések. 

Elsőbbség az útkereszteződésben.  

A közúti közlekedési forgalom ir{nyít{sa rendőri karjelzésekkel. 

Megkülönböztető és a figyelmeztető jelzéseket haszn{ló gépj{rművek. 

 

9.3.2. Polg{ri védelmi és iparbiztons{gi; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi 

hatós{gi alapismeretek 22 óra 

Katasztróf{k elleni védekezés alapjai. 

A katasztrófavédelem hazai jogszab{lyi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztróf{k csoportosít{sa, jellemzői. 
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Magyarorsz{g jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés 

alapelvei. 

Polg{ri védelmi alapismeretek. 

Polg{ri védelemi feladatok, köteles és önkéntes polg{ri védelmi szervezetek. 

Polg{ri védelmi szervezetek megalakít{sa, felkészítése, alkalmaz{sa, 

mozgósít{sa. 

Lakoss{gvédelmi feladatok, lakoss{g riaszt{sa, értesítés, t{jékoztat{s és 

felkészítés. 

Helyre{llít{si és újj{építési ismeretek. 

Iparbiztons{gi alapismeretek, az iparbiztons{gi hatós{gi elj{r{sok fajt{i, 

hat{sköri és illetékességi szab{lyai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Biztons{gi elemzés, biztons{gi jelentés. 

Súlyos k{resemény elh{rít{si terv.  

Lakoss{gi t{jékoztat{s. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi sz{llít{s{nak alapvető szab{lyai. 

A tűzmegelőzési és hatós{gi alapismeretek. 

Tűzvédelmi hatós{gi feladatok alapjai. 

A katasztrófavédelem hatós{gi feladatai, kiemelten a tűzvédelmi hatós{gi 

feladatok.  

 

9.3.3. Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépj{rmű be- és 

kiléptetésének szab{lyai 10 óra 

Személy be- és kiléptetés {ltal{nos feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szab{lysértés 

észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

Gépj{rművek be- és kiléptetésének rendje és szab{lyai.  

Be- és kiléptetés {ltal{nos feladatai. 

A sz{llítm{ny ellenőrzésének szab{lyai. 

A gépj{rmű ellenőrzésének szab{lyai.  

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott j{rmű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 

Az {ruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szab{lysértés észlelése 

esetén.  

Az {ruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

9.3.4. Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolg{lat 

ell{t{s{nak szab{lyai 10 óra 

Recepciós szolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai. 

Be- és kiléptetés {ltal{nos feladatai.  
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Ruh{zat, csomagellenőrzés szab{lyai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 

A recepciós tevékenysége szab{lysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

Bolti őrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének {ltal{nos feladatai, szab{lyai. 

A bolti őr viselkedésének alapvető szab{lyai.  

Csomag{tvizsg{l{s szab{lyai, be, illetve a kisz{llít{st végző gépj{rművek 

ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a v{s{rl{si szab{lyokat megsértő v{s{rlókkal szemben. 

A bolti őr tevékenysége szab{lysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén.  

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés  x x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

1.9. egyéb   x  
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9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x x   

3.2. XY rajz készítés t{rgyról x x   

3.3. XY rajz kiegészítés x x   

4. Komplex inform{ciók körében     

4.1. Esetleír{s készítése  x   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

5. Csoportos munkaform{k körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

5.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. Csoportos versenyj{ték  x   
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9.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10. Jogi és közigazgat{si ismeretek II. tant{rgy 36 óra 

 

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a szab{lysértési alapfogalmakat, az egyes 

bűncselekmények és szab{lysértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a 

helyszínbírs{gra vonatkozó {ltal{nos szab{lyokat. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. Büntetőjog különös rész 16 óra 

Személy elleni bűncselekmények.  

Emberölés.  

Erős felindul{sban elkövetett emberölés.  

Testi sértés.  

Foglalkoz{s körében elkövetett veszélyeztetés.  

Segítségnyújt{s elmulaszt{sa.  

Kényszerítés, személyi szabads{g megsértése.  

Mag{nlaksértés.  

Mag{ntitok megsértése.  

R{galmaz{s.  

Becsületsértés.  

Közlekedési bűncselekmények.  

Közúti baleset okoz{sa.  

J{rművezetés ittas vagy bódult {llapotban.  

Cserbenhagy{s.  

Az {llamigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s és a közélet tisztas{ga elleni 

bűncselekmények.  

B{ntalmaz{s hivatalos elj{r{sban.  

Kényszervallat{s.  

A hivatalos személy elleni bűncselekmények.  

Hamis v{d.  

Hatós{g félrevezetése.  

Hamis tanúz{s, hamis tanúz{sra felhív{s.  

Bűnp{rtol{s.  

Vesztegetés.  

A közrend elleni bűncselekmények.  

Közveszély-okoz{s.  

Közérdekű üzem működésének megzavar{sa.  

Terrorcselekmény.  

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel.  
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Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel.  

[llatkínz{s.  

Közveszéllyel fenyegetés.  

Gar{zdas{g.  

Önbír{skod{s.  

Közokirat-hamisít{s. 

Visszaélés k{bítószerrel.  

A vagyon elleni bűncselekmények.  

Lop{s.  

Sikkaszt{s.  

Csal{s.  

Rabl{s.  

Kifoszt{s.  

Zsarol{s.  

Rong{l{s.  

Jogtalan elsaj{tít{s. 

Orgazdas{g.  

J{rmű önkényes elvétele. 

 

10.3.2. Szab{lysértési alapismeretek 10 óra 

A szab{lysértés fogalma, a szab{lysértésekre vonatkozó jogszab{lyok hat{lya.  

A szab{lysértési jog fogalma, forr{sai.  

A szab{lysértések csoportosít{sa.  

A szab{lysértés elkövetői.  

A szab{lysértésért való felelősség, a szab{lysértési felelősséget kiz{ró, 

megszüntető okok.  

A fiatalkorú fogalma, elj{r{sjogi helyzete.  

A katona fogalma, a katon{kra vonatkozó rendelkezések.  

A szab{lysértési ügyekben elj{ró hatós{gok és az elj{r{sban részt vevő 

személyek.  

A szab{lysértési elj{r{s megindít{sa, felfüggesztése, megszüntetése.  

A szab{lysértési elj{r{s szakaszai, az elj{r{s {ltal{nos szab{lyai. 

Kényszerintézkedések a szab{lysértési elj{r{sban.  

A szab{lysértési hatós{g előtti elj{r{s.  

A bírós{g előtti elj{r{s.  

Jogorvoslatok a szab{lysértési elj{r{sban.  
 

10.3.3. Szab{lysértési ismeretek: a helyszínbírs{gra és egyes szab{lysértésekre 

vonatkozó ismeretek 10 óra 

Helyszínbírs{gra vonatkozó {ltal{nos szab{lyok.  

A helyszínbírs{g kiszab{s{ra jogosultak köre.  

A helyszínbírs{gol{s alkalmaz{s{nak feltételei, kiz{ró okok.  

A helyszíni bírs{g összege.  
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Készpénz-{tutal{si megbíz{s alkalmaz{sa, tartalma.  

A helyszínbírs{gol{s gyakorlati végrehajt{sa.  

Szab{lysértések.  

Rendzavar{s.  

Gar{zdas{g.  

Közbiztons{gi tevékenység jogosulatlan végzése.  

Veszélyes fenyegetés.  

A tulajdon elleni szab{lysértés.  

Polg{ri felhaszn{l{sú robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos 

szab{lysértés.  

Lőfegyverrel kapcsolatos szab{lysértés.  

Koldul{s.  

Csendh{borít{s.  

Köztisztas{gi szab{lysértés.  

Veszélyeztetés t{rgyak elhelyezésével, eldob{s{val.  

K{bítószer-rendészeti szab{lysértés.  

Szeszesital-{rusít{s, - kiszolg{l{s,- és fogyaszt{s tilalm{nak megszegése.  

A kitilt{s, illetve az eltilt{s szab{lyainak megszegése.  

Tiltott fürdés.  

Személyazonoss{g igazol{s{val kapcsolatos kötelességek megszegése.  

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szab{lysértés.  

Ittas vezetés.  

Az elsőbbség és az előzés szab{lyainak megsértése.  

A közúti közlekedés rendjének megzavar{sa.  

Engedély nélküli vezetés.  

Érvénytelen hatós{gi engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés.  

Vasúti {tj{rón {thalad{s szab{lyainak megsértése.  

[ru hamis megjelölése. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   
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1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés  x x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

 

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megold{sa x    

2.5. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x x   

 

10.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. Idegen nyelv I. tant{rgy 54 óra 

 

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók idegen nyelven saj{títs{k el az okm{nyokkal, az utaz{ssal, 

útbaigazít{ssal, segítségnyújt{ssal, valamint a rendőri intézkedésekkel 

kapcsolatos alapvető szakmai kifejezéseket. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

11.3. Témakörök    

 

11.3.1. Okm{nyokkal kapcsolatos ismeretek  18 óra 

Legfontosabb okm{nyok megnevezései (személyi igazolv{ny, lakcímk{rtya, 

útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ k{rtya, adók{rtya). 

Személyi adatok, a rendőri munk{hoz szükséges adatok megnevezése. 

Bemutatkoz{si, bemutat{si szitu{ciók gyakorl{sa. 

Évsz{mok olvas{sa, d{tum, időpont meghat{roz{s{nak kifejezései. 

Hónapok, napok, napszakok megnevezése. 

Gépj{rművek iratai: vezetői engedélyben, forgalmi engedélyben szereplő 

legfontosabb adatok. 

Az okm{nyellenőrzés {ltal{nos kifejezései. 

Személy- és t{rgyleír{s.  

 

11.3.2. Utaz{s, útbaigazít{s, segítségnyújt{s  18 óra 

Közlekedés, utaz{s. 

A közlekedési eszközök megnevezése, az egyes közlekedési eszközök 

meg{llóhelyének megnevezése. 

Tömegközlekedési eszközök.  

Jegyrendelés, jegyv{lt{s, jegyek, bérletek fajt{i. 

V{rosi közlekedés alapvető kifejezései. 

Földrajzi helyek, kontinensek, orsz{gok, nemzetiségek megnevezése. 

Pénznemek. 

Felvil{gosít{s, inform{ció kérése és ad{sa, az ehhez szükséges kifejezések. 

Segítségnyújt{s, orvosi ell{t{s.  

Segítségnyújt{shoz szükséges alapvető kérdések, kifejezések: mentők, 

tűzoltós{g értesítése. 

 

11.3.3. Rendőri intézkedések alapvető kifejezései 18 óra 

Rendőri intézkedésekhez szükséges alapvető utasít{sok. 

Igazoltat{s {ltal{nos kifejezései, okm{nyellenőrzés, utasít{sok. 

Az egyes intézkedésekhez szükséges idegen nyelvi fordulatok. 

Gépj{rmű ellenőrzés.  
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Intézkedés közlekedési baleset, szab{lysértés, bűncselekmény helyszínén. 

Panasz, bejelentés felvétele, ezzel kapcsolatos kifejezések. 

Időj{r{s és útviszonyok. 

Veszélyhelyzetre való figyelemfelhív{s, azzal kapcsolatos intézkedés. 

Intézkedés gar{zda személyekkel szemben. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s x    

1.3. megbeszélés  x   

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6 kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

 

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   
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1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa x    

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x x   

 

11.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

12. Speci{lis gyakorlat III. tant{rgy 90 óra 

 

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók kezdjék meg a felkészülést a fegyveres szervek fizikai alkalmass{gi 

követelményeire. Ismerkedjenek meg a testi kényszer és a rendőri intézkedések 

alapjaival. Saj{títs{k el a személy- és vagyonőri intézkedések gyakorlat{t. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Az fizikai alkalmass{gi követelményekre való felkészülés I.  36 óra 

A fegyveres szervek fizikai alkalmass{gi követelményei gyakorlatainak 

ismertetése. 

A gyakorlatok szab{lyos végrehajt{s{nak és a gyakorlatokra történő hatékony 

felkészülés módj{nak ismertetése (fekvőt{maszban végrehajtott karhajlít{s-

nyújt{s, felülés, fekve nyom{s.). 

Fekvőt{maszban végrehajtott karhajlít{s-nyújt{s.  

Felülés, fekve nyom{s.  

A feladatok végrehajt{s{hoz szükséges erőnlét fejlesztésére r{vezető és erősítő 

gyakorlatok végrehajt{sa. 

 

12.3.2. Testi kényszer alapjai 18 óra 
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A testi kényszer jogszerű alkalmaz{sa közben haszn{lt technik{k.  

A helyzetfelismerés és a megfelelő technik{k alkalmaz{s{nak összhangja. 

Az optim{lis t{vols{g meg{llapít{sa.  

Az intézkedés al{ vont személy fizikai felépítésének, {llapot{nak és pszichikai 

{llapot{nak felmérése. 

Az alkohol, k{bítószer és valamilyen pszichotrop anyag hat{sa alatt {lló 

személlyel szembeni intézkedés veszélyei és következményei. 

Egyéb, testi kényszer alkalmaz{sa sor{n említést érdemlő tényező eszközös és 

eszköz nélküli t{mad{s esetén. 

Légpuska lövészeti gyakorlat. 

 

12.3.3. Rendőri intézkedések alapjai 18 óra 

Kommunik{ció az intézkedés al{ vont személlyel. 

Az intézkedő {ll{s helyes alkalmaz{sa; az intézkedő {ll{s célj{nak (stabilit{s, 

l{gy részek védelme, a kisebb t{madható felület) érvényesítése. 

A helyes t{vols{g megv{laszt{sa az intézkedő testi épségének megóv{sa 

érdekében. 

Az al{rendelt jelentési kötelezettségének ismerete és helyes alkalmaz{sa 

(szolg{lati feladat, utasít{s végrehajt{sa, beoszt{sba való kinevezés, magasabb 

rendfokozatba történő kinevezés, kitüntetés, jutalmaz{s, fegyelmi fenyítés, 

rendőri intézkedés, megbetegedés, felgyógyul{s, szabads{gról való bevonul{s, 

személyi és csal{di körülményekben be{llott v{ltoz{s, stb.) 

 

12.3.4. Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorl{sa I.   18 óra 

A személy- és vagyonőr jogszab{lyokban meghat{rozott jogosults{gainak 

szitu{ciókban történő gyakorl{sa. 

A közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése sor{n a területre belépő 

vagy az ott tartózkodó személlyel szembeni intézkedések (személyazonoss{g, 

belépés célja, jogosults{g, stb.). 

A területre belépő vagy onnan kilépő személlyel szembeni intézkedések 

(csomag, menet-, sz{llít{si okm{ny, j{rművek és sz{llítm{nyok ellenőrzése) 

A jogsértő személlyel szembeni intézkedés. 

A közbiztons{gra különösen veszélyes eszközök ellenőrzése, tilalmuk. 

A meghat{rozott jogosults{gok gyakorl{sa sor{n az adott cél elérésére alkalmas 

eszközök közül a személyi szabads{g, illetve a személyi jogok legkisebb 

korl{toz{s{val j{ró eszközök helyes megv{laszt{sa. 

Az ügyfél t{jékoztat{sa az intézkedés indok{ról, a felhatalmaz{sról és az 

intézkedés elleni panaszkezelés elj{r{s{ról.  

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tornaterem 

Lőtér 
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12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. szemléltetés  x x  

1.3. szerepj{ték x x   

 

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

2.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

 

12.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

13. Idegen nyelvi gyakorlat tant{rgy 18 óra 

 

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók idegen nyelven szitu{ciókban gyakorolj{k az okm{nyokkal, az 

utaz{ssal, útbaigazít{ssal, segítségnyújt{ssal, valamint a rendőri intézkedésekkel 

kapcsolatos szakmai kifejezéseket. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

13.3. Témakörök     
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13.3.1. Okm{nyok ellenőrzésének gyakorl{sa  6 óra 

A tanult lexikai és nyelvtani ismeretek fejlesztése, rendvédelmi szókincs 

bővítése. A tanult kifejezések gyakorlatban történő alkalmaz{sa. 

Okm{nyok ellenőrzése, okm{nyok nevei, személyi okm{nyok személyi 

igazolv{ny, útlevél, az ezekben szereplő adatok megnevezése. 

Gépj{rművek iratainak elkérése. 

Az okm{nyellenőrzés {ltal{nos kifejezései. 

Okm{nyokkal kapcsolatos probléma közlése.  

Az intézkedéshez szükséges kifejezések problém{s iratok esetén: 

figyelmeztetés, helyszíni bírs{g kiszab{sa, feljelentés illetve elő{llít{s közlése. 

Személy és t{rgyleír{s. Testrészek, ruh{zati t{rgyak megnevezése. 

A személyleír{s kifejezései. T{rgyleír{s: szín, anyag, forma, méret. 

Személyleír{s gyakorl{sa képek, autentikus anyagok alapj{n. 

Eltűnt személy, t{rgy bejelentése, a bejelentés hall{s ut{ni megértése, arról 

rövid feljegyzés készítése.  

 

13.3.2. Útbaigazít{s, segítségnyújt{s gyakorl{sa 6 óra 

A közlekedési eszközök megnevezésének és az egyes közlekedési eszközök 

meg{llóhelye megnevezésének gyakorl{sa szitu{ciókban. 

Intézkedés tömegközlekedési eszközökön és jegyv{lt{s szerepj{tékkal történő 

bemutat{sa. 

Útbaigazít{s gyakorl{sa a v{rosi közlekedés alapvető kifejezéseivel. 

Felvil{gosít{s, inform{ció kérése és ad{sa, illetve az ehhez szükséges 

kifejezések gyakorl{sa szitu{ciós feladatokkal. 

Gyakran keresett középületekkel, hivatalokkal, követségekkel kapcsolatos 

útbaigazít{sok és inform{ció-ad{sok szitu{ciókban. 

Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése sor{n haszn{lt kifejezések 

gyakorl{sa. 

Segítségnyújt{s, orvosi ell{t{s kifejezéseinek gyakorl{sa.  

Segítségnyújt{shoz szükséges alapvető kérdések a mentők, tűzoltós{g értesítése 

érdekében. 

13.3.3. Intézkedésekkel kapcsolatos kifejezések gyakorl{sa6 óra 

Személy-, és gépj{rmű ellenőrzés. 

Személyek és gépj{rművek ki- és beléptetésével kapcsolatos kifejezések 

szitu{ciókban történő gyakorl{sa. 

Gépj{rművek műszaki {llapot{nak ellenőrzése. 

Rendőri intézkedések kisebb közlekedési szab{lysértések esetén. 

Forgalmi dugó, az intézkedésekhez szükséges szókincs ismétlése, bővítése. 

Személy- és t{rgyleír{s gyakorl{sa. 

Intézkedés gépj{rműlop{s, feltörés esetén, bejelentés felvétele, a tém{hoz 

kapcsolódó nyelvtani anyag ismétlése, gyakorl{sa, bővítése. 

Szitu{ciós gyakorlatok. 
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Szövegértési feladatok megold{sa, a tanult lexikai és nyelvtani ismeretek 

fejlesztése, rendvédelmi szókincs bővítése. 

A tanult kifejezések gyakorlatban történő alkalmaz{sa.  

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. elbeszélés x x   

1.3. kiselőad{s x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x x  

1.7. kooperatív tanul{s  x   

1.8. szimul{ció  x   

1.9. szerepj{ték x x   

1.10. h{zi feladat x    

1.11. egyéb  x   

 



 53 

 

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa  x   

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. Esetleír{s készítése x    

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4. Csoportos versenyj{ték  x   

 

13.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12. évfolyam 

 

tant{rgyai, témakörei 
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14. Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV. tant{rgy 80 óra 

 

14.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a kényszerítő és a t{mad{selh{rító eszközöket, tudj{k 

elhat{rolni azok alkalmaz{s{t a rendőri, illetve a személy- és vagyonőri 

munk{ban.  Tov{bb mélyítsék személy- és vagyonvédelmi ismereteiket. 

Ismerkedjenek meg a hat{rrendészeti és a katasztrófavédelmi műszaki 

alapismeretekkel. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. A kényszerítő és a t{mad{selh{rító eszközök  18 óra 

A fegyveres szervek kényszerítő eszköz-haszn{lata és a személy- és vagyonőri 

t{mad{selh{rító eszközhaszn{lat elhat{rol{sa. 

Rendőri ismeretek:  

A kényszerítő eszközök alkalmaz{s{nak közös szab{lyai. 

A kényszerítő eszközök csoportosít{sa. 

Testi kényszer. 

Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg m{s 

eszköz alkalmaz{sa. 

A szolg{lati kutya alkalmaz{sa. 

Útz{r, meg{ll{sra kényszerítés. 

Lőfegyverhaszn{lat szab{lyai. 

Csapaterő, tömegoszlat{s. 

A büntetés- végrehajt{sn{l rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmaz{suk 

eltérő szab{lyai. 

Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan t{mad{s, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak 

elhat{rol{sa. 

A t{mad{selh{rító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmaz{s{nak szab{lyai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmaz{s{nak szab{lyai. 

A vegyi eszköz (g{zspray) alkalmaz{s{nak esetei, szab{lyai. 

A szolg{lati kutya alkalmaz{sa. 

A fegyveres munkavégzés jogszab{lyi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmaz{s{nak esetei, feltételei és szab{lyai. 

 

14.3.2.  Hat{rrendészeti ismeretek 22 óra 

A Hat{rőrség történetének rövid {ttekintése. 

A hat{rrendészeti szolg{lati {g fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a 
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Rendőrség szervezeti felépítésében. 

A hat{rrendészeti feladatok v{ltoz{sai az Európai Uniós csatlakoz{s és a 

Schengeni tagg{ v{l{s következtében. 

Az {llamhat{rral kapcsolatos alapfogalmak.  

A hat{rrendészeti feladatokat meghat{rozó főbb jogi szab{lyzók. 

A hat{rrendészeti szolg{lati {g felépítése. 

A hat{rrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 

A hat{rforgalom-ellenőrzés és a hat{rőrizet meghat{roz{sa.  

A hat{rbiztons{gi rendszer felépítése.  

A hat{rellenőrzéssel, hat{rrend fenntart{s{val, a mélységi ellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatok ell{t{s{nak rendje, az idegenrendészeti intézkedések és 

elj{r{sok. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósul{sa, akciók 

végrehajt{s{nak rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei. 

 

14.3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: sz{llítm{nyok kísérése és a 

j{rőrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai 12 óra 

A különböző sz{llítm{nyok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi). 

A sz{llítm{nykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értéksz{llít{s, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és 

fontoss{ga. 

A pénz- és értéksz{llít{s gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. 

A pénz- és értéksz{llít{s gépkocsival. 

A sz{llít{sra vonatkozó szab{lyok, tilalmak. 

Elj{r{s rendőri közúti ellenőrzéskor. Elj{r{s baleset esetén. Elj{r{s műszaki hiba 

esetén. Elj{r{s saj{t baleset esetén. Elj{r{s gyanús követés esetén. 

Az értéksz{llít{s befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és 

értéksz{llít{s, valamint a veszélyes sz{llítm{nyok őrzése terén. 

A veszélyes sz{llítm{nyőrzés fogalma és területei. 

A j{rőrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai, j{rőr {ltal{nos feladatai. 

A j{rőrszolg{lat felszerelése. 

A j{rőr útvonal és időterve. 

J{rőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A j{rőr intézkedése behatol{sra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége 

rendellenesség észlelése esetén. A j{rőr tevékenysége szab{lysértés észlelése 

esetén. 

A j{rőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  

 

14.3.4. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló) 

j{rőrszolg{lat ell{t{s{nak szab{lyai és a speci{lis őrzés védelem 12 óra 

A készenléti (kivonuló) j{rőrszolg{lat. 

Készenléti j{rőr {ltal{nos feladatai, felszerelése, útvonala és kivonul{si 
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útvonaltervei. 

Kapcsolattart{s a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti j{rőr intézkedése behatol{sra utaló jelek észlelésekor, 

rendellenesség észlelése esetén. 

A készenléti j{rőr tevékenysége szab{lysértés, bűncselekmény észlelése esetén. 

Speci{lis őrzés védelem.  

Lop{sok, zsebtolvajl{sok megelőzése, bizonyít{sa, és az ezekkel kapcsolatos 

intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  

Intézkedési kötelezettségek szab{lysértés, bűncselekmény észlelése esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfog{sa, kísérése és a 

hatós{gnak történő {tad{sa. 

 

14.3.5. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek  16 óra 

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosít{sa.  

A szakszerű, gazdas{gos és biztons{gos üzemeltetésű katasztrófavédelmi 

eszközök műszaki jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosít{sa.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, 

haszn{latuk lehetőségei. 

A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek 

típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések {ltal{nos jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  

A védőeszközök fogalma és csoportosít{sa. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosít{sa. 

A tűzoltós{gn{l haszn{latos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és 

működésük. A hővédő-ruh{k és vegyi anyagok ellen védő ruh{k fajt{i, 

jellemzésük és haszn{latukra vonatkozó előír{sok. 

A tűzolt{si és műszaki mentési feladatokn{l haszn{latos egyéb védőeszközök 

fajt{i, jellemzésük és a haszn{latukra vonatkozó előír{sok.  

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

 

14.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. szemléltetés  x x  

1.5. kooperatív tanul{s  x   

1.6. szimul{ció  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

1.9. egyéb  x   

 

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa  x   

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    
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3. Képi inform{ciók körében     

3.1. XY rajz értelmezése x x   

3.2. XY rajz készítés t{rgyról x    

3.3. XY rajz kiegészítés x x   

3.4. XY rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex inform{ciók körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapj{n 
x x   

5. Csoportos munkaform{k körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

5.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

5.4. Csoportos versenyj{ték  x   

 

14.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

15. Jogi és közigazgat{si ismeretek III. tant{rgy 64 óra 

 

15.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a büntetőelj{r{s és a büntetés - végrehajt{si jog alapjait. 

Saj{títs{k el a közigazgat{si alapismereteket és ismerjék meg a közigazgat{si 

hatós{gi elj{r{s főbb szab{lyait. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1. Büntetőelj{r{s és büntetés-végrehajt{si jogi alapismeretek 32 óra 

A büntetőelj{r{s jog fogalma, célja, jogforr{sai, hat{lya, szerkezete.  

A büntetőelj{r{s alapelvei és alapvető rendelkezései.  

A büntető ügyekben elj{ró hatós{gok feladatai, hat{sköre és illetékessége.  

A büntetőelj{r{sban résztvevő személyek.  

A bizonyít{si eszközök.  

A büntetőelj{r{s menete.  

A szabads{gvesztés-büntetés végrehajt{s{nak a célja.  

A szabads{gvesztés-büntetés végrehajt{s{nak a rendje (fegyh{z, börtön, 

fogh{z), elz{r{s és saj{toss{gai.  

A büntetés-végrehajt{si intézetek alapvető feladatai.  



 61 

 

A feltételes szabads{gra bocs{t{s, a végrehajt{si fokozat megv{ltoztat{sa, 

valamint az EVSZ alkalmaz{s{nak, és az {tmeneti csoportba helyezés szab{lyai. 

Az elkülönítés szab{lyai.  

A fogvatartottak (elítéltek és előzetesen letartóztatottak) jogai és kötelességei.  

Az elítéltek élelmezési, ruh{zati, anyagi, egészségügyi ell{t{s{nak főbb 

szab{lyai.  

Az elítéltek befogad{sa, szabadít{sa.  

Az elkülönítés szab{lyai. 

 

15.3.2. Közigazgat{si alapismeretek 16 óra 

Közigazgat{s felépítése és működése.  

Az igazgat{s és a közigazgat{s fogalma.  

A közigazgat{s feladata, funkciói.  

A közigazgat{s tevékenységi fajt{i.  

A közigazgat{s szervezetrendszere és saj{toss{gai.  

A központi {llamigazgat{si szervek szervezete és működése.  

A Korm{ny szerepe, szervezet, működése.  

A minisztérium feladata és szervezete.  

Az {llamigazgat{s területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az {llamigazgat{si szervek feladat- és hat{skörére vonatkozó főbb szab{lyok.  

Az önkorm{nyzatis{g lényege.  

Az önkorm{nyzatok szervezetének és működésének főbb szab{lyai.  

A közigazgat{s személyzeti rendszere. 

A közszolg{lat jellemzői. 

A közigazgat{si jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szab{lyok és rendelkezések. 

  

15.3.3. A közigazgat{si hatós{gi elj{r{s 16 óra 

A közigazgat{si hatós{gi elj{r{s és szolg{ltat{s {ltal{nos szab{lyairól szóló 

törvény személyi, területi és időbeli hat{lya.  

A hatós{gi jogalkalmaz{s fogalma. 

A hatós{gi cselekmények fontosabb típusai. 

A hatós{gi ügy és az ügyfél fogalma.  

Az elj{ró hatós{gok köre.  

A közigazgat{si elj{r{s szakaszai, azok célja és rendeltetése.  

Az elsőfokú elj{r{s szab{lyai.  

A fellebbezésre vonatkozó főbb szab{lyok.  

A közigazgat{si végrehajt{s rendeltetése. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 
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15.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

15.5.1.  A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   

1.5. szemléltetés   x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. szerepj{ték  x   

1.8. h{zi feladat x    

1.9. egyéb  x   

 

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x x   



 63 

 

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

 

15.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

16. Speci{lis informatika tant{rgy 16 óra 

 

16.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a fegyveres szerveknél rendszerben lévő 

sz{mít{stechnikai és hírad{stechnikai eszközökkel. Ismerjék meg az elektronikus 

közigazgat{s rendszerét. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

16.3. Témakörök 

 

16.3.1. Informatikai, sz{mít{stechnikai eszközök 6 óra 

A fegyveres szerveknél rendszerben lévő informatikai-sz{mít{stechnikai 

eszközök és alkalmaz{suk {ltal{nos rendje. 

Az informatika jelentősége a rendvédelmi területeken. 

Az iskolai h{lózat haszn{lat{nak szab{lyai, h{lózati regisztr{ció. 

Inform{ció, adat fogalma. 

Titokvédelemre vonatkozó szab{lyok. 

A sz{mítógép-h{lózatok. 

Kezelési és haszn{lati alapismeretek. 

Vírusok és az ellenük való védekezés lehetőségei. 

Sz{mítógépes adatkezelés a fegyveres szerveknél, adatbiztons{g, adatvédelem. 

Rendőrségi nyilv{ntart{sok, alkalmaz{sok. 

Rendőrségi intranet, szakmai port{l.  

Robotzsaru, RZs/Neo, Netzsaru. 

Büntetés-végrehajt{si nyilv{ntart{s. 

A rendészeti munka sor{n haszn{lt szövegszerkesztő programok kiemelése, 

alapfunkcióinak és lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajt{k megismerése, csoportosít{sa. 

A jelentés, szolg{lati jegy, kérelem iratmint{inak megismerése, az alaki 

követelmények elsaj{tít{sa. 
 

16.3.2. Hírad{stechnikai ismeretek 4 óra 
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[ltal{nos hírad{stechnikai alapismeretek, t{vközlés alapjai, híradó eszközök 

jelentősége.  

A vezetékes hírközlés, BM t{vhívó rendszerének felépítése. 

A rendőrség telefonh{lózat{nak felépítése, a vezeték nélküli hírközlés, 

hírtov{bbít{s jellemzői.  

A TETRA rendszer felépítése, szintjei, jellemzői. 

A r{diórendszer haszn{lói, r{dióz{si üzemmódok, adatkommunik{ció, az EDR 

készülék felépítése, funkciói, haszn{lata.  

Az EDR kommunik{ció alanyai.  

 

16.3.3. A közigazgat{s informatikai t{mogat{sa 6 óra 

Sz{mítógépes ügyviteli feladatok: a sz{mítógépes iktat{s, a szövegszerkesztés 

jellemzői, lehetőségei, a t{bl{zatkezelés, adatkezelés funkciója. 

A hazai elektronikus ügyintézés korszaka.  

Az elektronikus közigazgat{s működtetésének rendszere. 

Az elektronikus ügyintézés {ltal{nos szab{lyai: az elektronikus ügyintézés 

szolg{ltat{s fogalma. 

A közigazgat{si hatós{gi elj{r{s és szolg{ltat{s {ltal{nos szab{lyairól szóló 

törvény ide vonatkozó rendelkezései. 

Az elektronikus al{ír{s alapfogalmai.  

Űrlap benyújt{si szolg{ltat{s rendszere. 

Az elektronikus ügyintézés eszközei: ügyfélkapu, hivatali kapu. 

A közigazgat{si szervek elektronikus t{jékoztat{si kötelezettségére vonatkozó 

{ltal{nos szab{lyok. Az elektronikus eszközökkel történő kapcsolattart{s főbb 

szab{lyai. 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Szaktanterem 

Sz{mítógép terem 

 

16.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

16.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. vita  x   
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1.5. szemléltetés  x x  

1.6. kooperatív tanul{s  x   

1.7. h{zi feladat x    

1.8. egyéb  x   

 

16.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Ír{sos elemzések készítése x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.3. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.4. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

 

16.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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17. Speci{lis gyakorlat IV. tant{rgy 112 óra 

 

17.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók folytass{k a felkészülést a fegyveres szervek fizikai alkalmass{gi 

követelményeire. Bővítsék a testi kényszer alkalmaz{s{val és a személy- és 

vagyonőri intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati tud{sukat. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

17.3. Témakörök 

 

17.3.1. Az fizikai alkalmass{gi követelményekre való felkészülés II.  36 óra 

A fegyveres szervek fizikai alkalmass{gi követelményei gyakorlatainak 

ismertetése.  

A gyakorlatok szab{lyos végrehajt{s{nak és a gyakorlatokra történő hatékony 

felkészülés módj{nak ismertetése. (Függés, helyből t{volugr{s, ingafut{s, 2000 

méteres fut{s.) 

Hajlított karú függés. 

 Helyből t{volugr{s. 

2000 méteres síkfut{s. 

A síkfut{st, a hajlított karú függést, fekvőt{maszból történő karhajlít{s-nyújt{st, 

a felülést és az ingafut{st időre kell teljesíteni, míg a helyből t{volugr{s és a 

fekve nyom{s esetében a végrehajtott gyakorlatok mértéke a mérvadó. 

A feladatok végrehajt{s{hoz szükséges erőnlét fejlesztésére r{vezető és erősítő 

gyakorlatok végrehajt{sa. 

 

17.3.2. A testi kényszer alaptechnik{i 40 óra 

A testi kényszer alaptechnik{i.  

Alapfog{sok: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), 

csukló feszítése (oldal ir{nyú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök 

feszítése kifelé, könyök feszítése (nyújtott karú), v{ll ízület feszítése. 

Elvezető fog{sok: nyújtott karú elvezető fog{s, nyújtott karú elvezető fog{s 

felső alkar kulccsal, mellső karbölcső, h{tsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető 

fog{s. Az aktív és a passzív ellen{ll{s megtörése: védekezések alkalmaz{s{ból 

végrehajtható elvezető fog{sok, vit{lis pontok és egyéb gyengítések 

alkalmaz{sa. Alapfog{sokból történő szabadul{sok: azonos oldali kézzel 

történő csuklófog{sból történő szabadul{s, ellentétes oldali kézzel történő 

csuklófog{sból történő szabadul{s, ruhafog{sból történő szabadul{s. 

Alapfojt{sokból történő szabadul{sok: h{tsó fojt{sból történő szabadul{s, 

szemközti (két kézzel végrehajtott) fojt{sból történő szabadul{s.  

Az alaptechnik{k végrehajt{sa közben folyamatos értékelés a helyzetek és a  

technik{k v{lt{s{ról. 
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A fog{sok v{lt{s{nak folyamatos gyakorl{sa. 

 

17.3.3. Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorl{sa II.   36 óra 

Rendezvénybiztosít{si feladatok ell{t{sa sor{n a testi sérülés okoz{s{ra 

alkalmas t{rgyak bevitelének megakad{lyoz{sa érdekében a csomag 

tartalm{nak vizsg{lata. 

A rendezvény megtart{s{t akad{lyozó vagy zavaró, annak biztons{g{t 

veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személy igazoltat{sa, a 

rendezvényen való részvételének megtilt{sa, felszólít{sa t{voz{sra, 

amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, az élet- és 

vagyonbiztons{g érdekében a rendezvényről történő kivezetése. 

A sportrendezvényről elt{volítandó személy visszatart{sa, amennyiben a 

személyazonoss{g{t felhív{sra nem igazolja. 

Bűncselekmény vagy szab{lysértés elkövetésén tetten ért személy felszólít{sa a 

cselekmény abbahagy{s{ra, a cselekmény folytat{s{nak megakad{lyoz{sa, az 

elkövető elfog{sa, és a birtok{ban lévő, bűncselekményből vagy 

szab{lysértésből sz{rmazó vagy annak elkövetéséhez haszn{lt dolog, illetve 

t{mad{sra alkalmas eszköz elvétele. 

Az elfogott személy és a személytől elvett dolog jogosult nyomozó hatós{gnak 

történő {tad{sa, illetve e szervet értesítése. 

Helyszínbiztosít{si feladatok gyakorl{sa. 

Az ar{nyos mérvű kényszerítő testi erő alkalmaz{s{nak gyakorl{sa. 

T{jékoztat{s ad{sa az ügyfeleknek az intézkedés indok{ról, a felhatalmaz{sról, 

az intézkedés elleni panaszkezelés elj{r{s{ról.  

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tornaterem 

Lőtér 

 

17.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

17.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   

1.3. szemléltetés  x x  
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17.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
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et
 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     

1.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

1.2 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

 

17.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

18. Speci{lis informatika gyakorlat tant{rgy 16 óra 

 

18.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók gyakorolj{k az elméletben elsaj{tított speci{lis sz{mít{stechnikai és 

hírad{stechnikai ismereteiket. Gyakorolj{k a szövegszerkesztést és 

t{bl{zatkezelést. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

18.3. Témakörök 

 

18.3.1. Sz{mítógép haszn{lat{nak gyakorl{sa    6 óra 

A monitorok típusai, csoportosít{sa, jellemzői. 

A monitor előtti munkavégzés h{tr{nyai.  

A védőszemüveg típusai, alkalmaz{suk és kifejtett hat{smechanizmusuk. 

Az ülőmunka okozta betegségek és kialakul{suk megelőzése érdekében milyen 

megold{sokat lehet alkalmazni, különös tekintettel a derék és h{tf{jdalmak 

megelőzés érdekében alkalmazott aktív ülésre. 

A klaviatúr{n tal{lható jelölések funkcióinak megismertetése. 

Az egér praktikus kezelésének ismertetése, gyakoroltat{sa. 

Az oktat{sban alkalmazott sz{mítógépek megismerése, üzembe helyezése. 

Az iskolai h{lózat haszn{lat{nak megkezdése, h{lózati regisztr{ció. 

A t{voktat{si felületek megismerése, elérésük és haszn{latuk begyakorl{sa. 

A h{lózathoz való csatlakoz{s engedélyeztetésének folyamata. 

Írott szöveg szerkesztésével, t{bl{zatkezeléssel kapcsolatos gyakorlati feladatok 
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megold{sa. 
 

18.3.2. Hírad{stechnikai ismeretek gyakorl{sa 4 óra 

Adattov{bbít{s-forgalmaz{s vezetékes eszközön és r{dió segítségével, eszközök 

kezelése, alkalmaz{sa. 

A telefonközpont és fax készülék haszn{lat{nak gyakorl{sa szitu{ciós 

helyzetekben. 

A kombin{lt készülékek {ltal kín{lt lehetőségek megismertetése és 

gyakoroltat{sa.  

R{diókészülék kezelőszerveinek megismerése és haszn{lat{nak gyakorl{sa. 

S{vkiv{laszt{sa és be{llít{sa. 

R{dióforgalmaz{s gyakorl{sa szitu{ciós feladatok felhaszn{l{s{val. 

Hív{sfajt{k gyakorl{sa. 

 

18.3.3. Szövegszerkesztési és t{bl{zatkezelési ismeretek gyakorl{sa 6 óra 

Szövegszerkesztési alapismeretek rendszerezése. 

A rendészeti iratok készítéséhez szükséges szövegbeviteli saj{toss{gok, 

technik{k, helyesír{si tudnivalók elsaj{tít{sa. 

Alapvető rendészeti iratok készítése: tartalmi és formai elemek elsaj{tít{sa. 

Szolg{lati jegy, jelentés, feljelentés form{z{sa. 

Hivatalos irat készítése gyakorlatban 4-5 megadott tartalmi útmutat{s alapj{n. 

Hivatalos szókincs gyakorl{sa, helyesír{si követelményeknek való megfelelés. 

Hivatalos irat tartalmi és formai követelményei: az irat részegységeinek (fejléc, 

d{tum, címzett, t{rgy stb.), bekezdéseknek, kiemeléseknek, mellékleteknek a 

megfelelő haszn{lata. 

Szöveges dokumentumban t{bl{zat létrehoz{sa, t{bl{zatok szerkesztése (sorok, 

oszlopok, cell{k beszúr{sa, törlése). 

Kördokumentum készítése. 

Grafikus objektumok szövegbe illesztése.  

T{bl{zatkezelő program haszn{lata.  

Grafikus objektum beillesztése a t{bl{zatba.  

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

Sz{mítógép terem 

 

18.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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18.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. kiselőad{s  x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. kooperatív tanul{s  x   

1.5. szerepj{ték  x   

1.6. h{zi feladat x    

1.7. egyéb  x   

 

18.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
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- 

k
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1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
 x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
 x   

1.4. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.5. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x   

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Tesztfeladat megold{sa x x   

2.2. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
 x   

3.2. 
Inform{ciók rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

3.3. Csoportos versenyj{ték  x   
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18.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő ny{ri szakmai gyakorlat  

 
 

9. évfolyam 

1. Rendészeti t{bor 

35 óra 

A rendészeti t{bor célja: A 9. évfolyamon elsaj{tított fegyveres szervek munk{j{t 

bemutató elméleti ismeretekhez kapcsolódó ismeretek gyakorl{sa, elmélyítése.  

 

Aj{nl{s a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamat{ra 

A tanulók rendészeti t{bori szakmai gyakorlata az iskol{ban vagy egy, a gyakorlat 

sz{m{ra alkalmas (sportfoglalkoz{s és tantermi foglalkoz{s) kijelölt helyen kerüljön 

megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkoz{si naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő 

feladatokat, és azok értékelését.  

 

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) 

pontja szerinti értékeléssel. 

 

A szakmai feladatok:  

Az alakiass{g fejlesztése. 

A fizikai {llóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahaszn{lat gyakorl{sa. 

Elsősegélynyújt{s gyakorl{sa. 

Személy és vagyonőr munk{j{hoz kapcsolódó gyakorlatok. 

A fegyveres szervek szóbeli és ír{sbeli kommunik{cióshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a fegyveres szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajt{s) 

megl{togat{sa, munk{juk tanulm{nyoz{sa, ennek hi{ny{ban a fegyveres szervek meghívott 

munkat{rsai előad{s{nak meghallgat{sa. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 

 

10. évfolyam 

 

2. Katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat 

35 óra 

A katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat célja: A katasztrófavédelmi szakmai alapismeretek 

komplex gyakorlati alkalmaz{sa, a szakmai gyakorlat sor{n történő elsaj{tít{sa. A 

gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban megszerzett ismereteire építve 
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meghat{rozott feladatok végrehajt{s{val a katasztrófavédelmi munka végzéséhez 

szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

 

Aj{nl{s a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamat{ra 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskol{ban vagy egy kijelölt katasztrófavédelmi 

szervnél hajtj{k végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkoz{si naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő 

feladatokat, és azok értékelését.  

 

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) 

pontja szerinti értékeléssel. 

 

A szakmai feladatok:  

Elemek a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekből; 

Tűzoltói és tűzmegelőzési alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlat 

 

3. Rendőrségi gyakorlat 

35 óra 

A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A fegyveres szervek szakmai alapismereteinek 

komplex gyakorlati alkalmaz{sa, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat sor{n 

történő elsaj{tít{sa. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban megszerzett 

ismereteire építve meghat{rozott feladatok végrehajt{s{val a rendőri munka végzéséhez 

szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Aj{nl{s a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamat{ra: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskol{ban és/vagy egy kijelölt rendőri szervnél 

hajtj{k végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkoz{si naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő 

feladatokat, és azok értékelését.  

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) 

pontja szerinti értékeléssel. 

A szakmai feladatok: 

Az alakiass{g fejlesztése.  

A fizikai {llóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahaszn{lat gyakorl{sa. 

A 10. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem tananyag{ból a fegyveres szervek témakör 

elméleti anyagaihoz kapcsolódó gyakorlatok. 

 

11. évfolyam 
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4. Személy-és vagyonőri gyakorlat 

40 óra 

A személy és vagyonőri szakmai gyakorlat célja: A személy-és vagyonőri szakmai 

alapismeretek komplex gyakorlati alkalmaz{sa, az új gyakorlati ismeretek szakmai 

gyakorlat sor{n történő elsaj{tít{sa. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti 

szakaszban megszerzett ismereteire építve meghat{rozott feladatok végrehajt{s{val a 

személy-és vagyonőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

 

Aj{nl{s a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamat{ra: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskol{ban hajtj{k végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkoz{si naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő 

feladatokat, és azok értékelését.  

 

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) 

pontja szerinti értékeléssel. 

 

A szakmai feladatok:  

A fizikai {llóképesség fejlesztése, önvédelem fejlesztése. 

Az {ltal{nos szolg{lati ismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok.  

A személy- és vagyonvédelmi alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok. 

 

5. Rendőrségi gyakorlat 

65 óra 

A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A fegyveres szervek szakmai alapismeretek komplex 

gyakorlati alkalmaz{sa, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat sor{n történő 

elsaj{tít{sa. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban megszerzett 

ismereteire építve meghat{rozott feladatok végrehajt{s{val a rendőri munka végzéséhez 

szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Aj{nl{s a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamat{ra: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskol{ban és/vagy egy kijelölt rendőri szervnél 

hajtj{k végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkoz{si naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő 

feladatokat, és azok értékelését.  

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) 

pontja szerinti értékeléssel. 

A szakmai feladatok: 

Az alakiass{g fejlesztése. 
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A fizikai {llóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahaszn{lat gyakorl{sa. 

A 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem tananyag{ból a fegyveres szervek témakör 

elméleti anyagaihoz kapcsolódó gyakorlatok. 

 

 

 
  A közép- és emelt szintű érettségi követelményei a 40/2002. OM rendelet hatályos változata 

szerintiek. 

 


