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A Rendvédelmi alapfeladatok
követelménymodul tartalma:

megnevezésű,

10352-12

azonosító

számú

szakmai

Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli
Alkalmazza a fegyveres, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére
vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó
általános adatvédelmi, ügyviteli, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó
jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb
előírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai
szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti
felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken
Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok
elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér vagy ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi-átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenőkörletét, valamint annak környezetét
A fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő
fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver), híradástechnikai, biztonsági
berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet
Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és egészségügyi általános szabályok
Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási
szabályok
Alaki, öltözködési szabályok, előírások
A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai
A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése
A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások,
követelmények
Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok
A fegyveres és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános
szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok,
karrierlehetőségek
A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes
rendje
Alkotmányjogi, jogi alapismeretek
Emberi, polgári és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek
A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének
követelményei

Alapvető elsősegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek
Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására
vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok
Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és
berendezések sajátosságai, eszközkezelés és alkalmazás
Pszichológia, intézkedés-lélektan és kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga
szakmai készségek:
Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
Laikus elsősegélynyújtás végrehajtása
Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése
Önvédelmi fogások alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Önfegyelem
Testi erő
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás

