Képzési tájékoztató
Közterület‐felügyelő képzés
Képzési program megnevezése: Közterület‐felügyelő
OKJ azonosító: 52 861 05
Nyilvántartásba vételi szám: E‐000340/2014
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E‐000340/2014/A001
A közterület‐felügyelő feladatai:
A közterület‐felügyelő intézkedésre jogosult, hivatalos személy. Ellenőrzi a közterület
rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályok betartását, a közterületek jogszerű használatát,
az engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét.
Részt vesz a közrend és közbiztonság fenntartásában, az önkormányzati vagyon védelmében,
közreműködik a közösségi közlekedési eszközök szerződésszerű használatának
ellenőrzésében, illetve az állat‐egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
Feladata ellátása során, a hatáskörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, vagy
mulasztás észlelése esetén, vagy ha ilyet hoznak tudomására, ‐ illetékességi területén ‐
jogosult és köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni (igazoltatni, helyszíni
bírságot, közigazgatási bírságot kiszabni, szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárást
kezdeményezni, a tetten ért személyt visszatartani, a bizonyítékként felhasználható dolgot
ideiglenesen elvenni, ruházatot, csomagot, gépjárművet átvizsgálni). Az intézkedés
végrehajtása, valamint az ellenszegülés megtörése érdekében kényszerítő eszközt
alkalmazhat.
Képzési idő: 506 óra (206 óra elmélet és 300 óra gyakorlat)
Ütemezés: elméleti képzés esetén napi 8 tanóra (08:00‐15:15)
gyakorlati képzés szintén napi 8 tanóra (igazodva a gyakorlati képzést biztosító
Szolgálatok munkarendjéhez)
Képzés zárása: a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele a modulzáró vizsgák
sikeres letétele, illetve a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg az előírt
megengedett óraszámot. Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Közterület‐felügyelő OKJ
bizonyítvány kerül kiadásra.
Képzés helyszíne: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
Tananyagegységek:
 Közterület‐felügyelő feladatai
 Környezeti fenntarthatósági ismeretek
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 hatósági intézkedést folytatni
 védeni a közterület rendjét és tisztaságát
 alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint
a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat
 ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát
 segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait
 közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat
közterületi rendezvényein
 részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök
szerződésszerű használatának ellenőrzésében
 ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás
szabályainak betartását
 közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában
 ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő
szervezetekkel
 jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve
szabálysértők, közigazgatási és helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében
 szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárások kezdeményezése törvényben
meghatározott esetekben lefoglalást, dolog ideiglenes elvétele intézkedést foganatosít,
illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást hajt végre
 részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a
közbiztonság védelmében
 közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
 részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében
 közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni
 segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az
alapszintű elsősegély ellátásban
 kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket
 közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt
veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni
 a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve
kerékbilincset alkalmazni
Jelentkezési feltételek:
 érettségi bizonyítvány
 foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 szakmai alkalmasság
 büntetlen előélet
Elérhetőségeink:
Telefon: +36‐1‐301‐7597, +36‐1‐301‐7580,
E‐mail: rendeszetikepzes@fori.hu

