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Á Csongrá d Meryei Rend őr-főkapitánysá g Y ezetől ie
hatá rrendészetÍ szakterületre

pái$ázatat hirdet
a Szeged, Narylak, Kiszombor

Határrendészeti Kirendeltségek r{llományába
Járőrtárs

beosztás betöltésére

A patyánatra cselekvőképes, 18' életévüket betöltött, a felvételi ktivetelményeknek megfelelő
magyar áliampolgrárok jelentkezését vrírjuk.

A felvételt nyert pályázők 6 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduliáris
képzésben vesznek részt' A képzést követően sikeres vizsga esetén őr-jarőrtárs rész-
szakképesítést (oKJ 51 861 03) szerezrrek. A résztvevők a képzés elso két hónapjában
munkaviszonyban áilnalq majd a mrásodik hónap végén - sikeres modulzáró vizsgaletétele
esetén - a Csongrád Meryei Reudőr-főkapitr{nyság hivatásos állományríba kertilnek
kínevezésre 12 hőnap próbaidő kikotéséveI.

Á beosztásban ellátandó feladatok:

Az őt' jarőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatasos állomrányu járőrtrírsak Szeged,
Nagylak vagy Kiszombor Hatiárrendészeti Kirendeltségek feiadatainak éilata'ab* vesznek
tésú..

Munkavégzós helye:

A sikeres szalanai vizsgát követően Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Hatiárrendészeti
Kirendeltség.

Illetmény:

- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó l80.500 Ft/hó munkabér,
- a modulzárő vizsga sikeres letételét követően, a hivatiísos szolgalati jogviszonyba

lépés napjától bruttó 201.000 Ftftó alapilletmény,
- egyéb pótlékok:

a) arrgol, német, franci4 kínai' arab vagy oÍosz nyelwizsgával rendelkezők a
nye1wizsga típusától, szintjétől ftiggtien alarryi jogon" nyelwizsgránként
idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.796 Ft-tó1
38.650 Ft összegig terjedhet,

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap (melynek
ősszege: 38.65a Ft) 0,5 %:a-a,

c) készenléti pótlék: teljesített órránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 Yo-a,
d) kiemelt készenléti pÓtlék: teljesített órránként a rendvédelmi illefonényalap 1%-a'- teljesítményjuttatás elstj a]kalommal 2019-ben, az előző év egyéni

teljesítményértékelésétől ffiggően _ éverrte két részletben' azonos mértékben.
- tulszo1galat ellentételezése - a hivatásos állomany tagiának valasztasa szerint -

p énzb en v agy szab adi dőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetmén1'rendszer által garantiálva _ feltételek teljesítése esetén -
négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai
végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosáásba történő
kinevezés lehetősége biztosított.

eonositó]a|3143951B05ebf8e089374c1B842b6Í909b20ffBb' és jels2aW:78A6EF74Bc] Az elekÍonikus jra1ban Íoglalbkkal egyezó bfulmÚ i€t.
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Illetményen kÍyiili juttatások:

_ cafetériajuttatrás (éví bruttó 200'000 Ft),_ lakhatásitiámogatrís:
a) lalcísvás árlás anyag|támogatiisa kamahrrentes munkáltatói kölcsönnel,
b) lakbértíámogatás vagy aÍbérleti díj hozzájárulás,

- természetbeni ellátiísok (a feladatellátáshoz szükséges fegyverzet, felszerelés, ruh:íeat),- évente ruhrízati utránpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvéde]rni illetményalap
25AYo-a,

- munkába jrárríssal kapcsolatos utaziísi költségtérítés (bérlet vagy menetjegy rírrínak
B6Tr-a),

_ egyéb utazÁsi kedvezmény (belftldre, évente 12 alkaiommal a vasriti- vagy autóbusz
menetjegy ráÍának 5 O%o-a),

- be1fiildi, kiilföldi kikÍildetések esetén jríró napidíjak és költségtérítések,- kedvezrrényes mobiltelefontarifacsomagok igénybevétele,_ trámogatrísok;

a) üdülési tiímogatris,
b) családalap ítási tátma gatás,
c) illetményelőleg,
d) későbbi továbbtanulási szándék esetén tanulmrínyi ösáöndíj, képzési,

továbbképzési tiimogatás,
- szociális,sztiletési,beiskolrázási, temetési segély,
- egészségügyi ellátás_ és köItségtérítések (tátasjavító szemüveg, kontaktlencse,

képemytis szemüveg, fogászati ellátás),
- folyószrámla költségtérítés (4.000 Ft/év),
- rqrdőrségi sportlétesÍtrnények díjtaIan basználata,
- hivatrísos áJlomany csoportos élet- és balesetbiáosítrása.

A páiyőnatra a kőaz'ététel napjától lehet jetentkezni.

A képzés a jelentkezők_lét-s'z-rímától fiiggően legkorábban 2018. március 01-jén indul a
Csongrád Megyei Rend őr-főkapitányság á ltal kÍj elöIt helyszínen.

P ály ázafr követelm ények:

. betöltött 18. életév,

. cselekvőképesség,

. magyaÍríllampolgrírság,

. állrrndó belft'ldi iakóhely,. érettségibizonyítvány,

. biintetlen előélet,

. fizikai alkalmasság,

. pszichológiaialkalmasság,

. egészségügyialkalmasság,

. pályaaÍkalmassági elbeszéigetés eredményesminősítése,
' kifogástalan élefvjte], illefve bozzájáru\ás annak a szclgiílati viszony létesítése előtti,

valamint a szolgálati víszony fenruíllása alatti ellenőrzéséhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

. a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
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' a páLlyázó részleÍes, fenyképes önéletrajzat (elérhetőségeivel együfi: lakcím, e-mail
cím, telefonszám),

' avégzettséget, szakképzettséget igazalőbizonyÍtviányokmásolatát,
' érvényes, 90- napnál nem régebbi hatósági erkólcsi bizonyítvrín1.t, vagy anÍak

igényléséró1'kirí"1líto:t igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként a ősongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság HllmángazgaÍasi Szoigáatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, vaiamint a fuskai alkalmassági vizsgálat
követe1ményei a Rendőrség www.police.hu hontapján a Rendőrsé grőVKépzéJP áIy ázatok
menüpontban érhetők el.

Apálsázatot

r elektronikus űton a bumszolg,csongradmrÍk@csongrad.police.hu címre,o postai úton a Csongrád Meryei Rendőr_főkapitányság Humánigazgatási
Szolgr{lat részére (6?22 Szeged, Kossuth Lajos sgt. zi-zl.1'rcnőtmegküldJnir ..ag,. személyesen a Csongrád Meryei Rendőr-főkapitányságnál lehet leadni.

A borítókra kórjük írják rá ,,Határrendész''.

A páiyénattal kapcsolatban felvilágosíÍast a Csongrád Megyei Rendőr-őkapitr{nyság
Humiánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-1 a-4fi-0952 mobil telefonszámon

e hétfőtőI csütörtökig 07.3Ü-16.00 óra,
r pénteken 07.30-13.30 óra köziitt.

Az alkalmassági vizsgálatokat a Csongrád Meryei Rendőr-főkapítányságon folytatják le.

Az alkalrnassági vizsgrílatokat követően, fuzarőlag az ,,alkalmas'' minősítéseket szerző
ptlyaző vehet résá prílyaalkalmassági elbeszélgetésen.

A pályázat elbírálásínál előn;.t ielent:

. gépjrírrniÍvezetői engedéIymegléte,
' angol, lémet, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből ríllamilag elismert nyelwizsga". harcmüvészeti jrírtasság, évek óta foiyatott sporllevékenység.

A páIyaző a felvételi eljarás eredményéróI írásban kap értesítést' A feltételeknek nem
megfelelő páIyázatokat a Csongrád Megyei Rendőr_fokapitanyság Humránigazgatasi
Szalgalata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Szeged, 2018. január 12.
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JELENTIKEZESI LAP
is ko la re n ds zeren kivtiti őr - j ár őrtá rs r ész- szakkép e síté s

megszerzésére Írányulrí képzésre

A kért adatoka az érvén1es ol<mdnyok alapján olvashatóan, nlaÍntatott nüg)betíikkel kellfeltiintetní

A jelentkező

1. Neve:
o
o

-

születési neve:

anyja szÍiletési neve:

TAJ száma: ' személyi igazo]vány szána:

adóazonosító jele

2. Lakcíme (állandó lakóhelye): megye:

irányitószrám:

helység:

utca, út' tér, köz:

hazszám: ' emelet; .''. ajtÓ:

tel efon, körzetszámmal :

mobiltelefon száma:

e-mail címe:

(kötelező megadai az elektronikus elérhetőség érdekében; olyan e_mail címet keII

feltüntetni, amelyet rendszeresen figyel, mert ezen értesídÍik a felvételi időpondáról)

azonosítója]3143951B05ebf8e089374c18842b6€09b20fi8b, és je|szavai78A6E'4Bc; Az eleldrcn kus lratban fo!laltakkal egyezö tafralmú irat'
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3. ÉrtesítésÍ címe: (tartrízkodási hely, ha nem egyezik a lakóhellyel)

megye:....

iranyítószrím:

helység: utca, út, té1 ktiz:

bázszám: ' emelet:

telefon, körzetsziírnmal :

4. Áz érettségi bizonyítvány száma és kiáIftásának éve:

5. Szakképzetfsége:

6. Jelenlegi munkahelye: ...........,....

foglalkozása:

7. Volt-e büntetve, alkalmaztak-e Önnel szemben intézkedést?

(A megfelel ő v áiasz a|ahűzandó.)

o,igen'' v íúasz esetén tész\etezze:

- mikor:

az eljarő bíróság megnevezése:

- a btintetés ménéke és a mentesülés időpontja: ....'.......'
8. Indutt_e Ön e[en olyan btintetőeljárás, amely

fejeződiitt be?

(A megfelelő v áiasz alríhuzandó.)

,, i gen'' v álasz esetén r észleterzs :

- mikor:

- miért:

_ az eljérő hatóság megnevezése: . '. '......
_ az eljarás befejezésének módja, időpontja:..

9. Indult_e Ön ellen a nyilatkozatkeltétő| számított kettő éven belül olyan szabálysértési
eljárr{s, amely büntetéssel, vary intézkedéssel fejeződött be?

(A megfelel(5 vá}asz alahuzandó.)

,,igen'' váIasz esetén részletezze:

o
N)o
O
o

O
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o
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igen nem

I nem büntetéssel, vary intézkedéssel

igen nem

lgen nem

mikor:

miért:..'

azeljarchatóságmegnevezése:'..''..''''..:'..'

a bijntetés mértéke:

eonositóia13143951B0sebfBe0B9374c18842b6$09b20ff8b, ésjelszau:78A6EF74Bc; A2 elekfunjkUs jralban íoglaltakkaI egyezótafralmú irat'
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10. Jelenleg áll-e bünteÚő, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás alatÍ? igen
(Á megfelelő vállasz alrihúzandó.)

',igen'o 
vií{asz esetén részletezze:

- milyen eljrárás:

_ milyen cselekmény miatt;

_ az eliárő bíróság vagy hatóság megnevezése:

Bíintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, horyr azáItalam köztitt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Kelt:

jelentkező a1áirasa
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Á rendőri szen'rrél lefolytatott egészségüryi vizsgálathoz alábbi iratok beszerzése szükséges
ísz€méh qsen k€l! b sqa!{j :

alkalmassági kérdőív (20I8l 4. szrimú nyomiatvany)
háziorvosi kérdőív Q0 L8 / 5 - sziámú nyomtatvany)
mindenkinek egy évnél nem régebbi t!|dőszLÍrő vizsgrílat eredménye, labor (nagy rutin)_,
hallás vizsgri1at, szemészeti lelet, EKG lelet, valamint az egészsegi atupoiáu;i, illetve
k9níbbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakJrvosi l.l"t.k,'kőtháni
zarójelentések' labor és röntgen vizsgalati leletek stb.)
nőknél egy évnélnem régebbi nőgyógyászati vizsgálati és ciÍológiai eredmény
férfiaknál egy érmél nem régebbi urotógiai vizsgálati eredmény

eonosító]a3143951B05ebf8e089374c18M2b6re09b20ff8b,ésje]szava:78A6EF74BC AzebkaonjkusiralbanÍoglaltakkalegyezóbfu]múirat'

Érvényes jelentkezóséhez szükséges iratok {Dgkri!!dolt!ű! :

{ 
- j e\entkezési lap (20 1 8 l I' szímú nyomtatvány){ adatkezelési hor z áj áruló^ :ryilatkozat (20 1 8 / i. szantú nyomtatvány){' báziorvosi igazolás a fizíknerőnlétről QÜ18l3. szrámínyomtatvrány)/ részletes, fenyképes onéletrqz(aláírva, legfeljebb 2 oldá)r' érettségr bizonyiwány másolrata

{ g0 napnét| nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvany, vagy annak
igazolás

igényléséról kiáltítou
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A jelgnÍkeó.si lappal egiÍitf bokijldendő do.kum*ntumi 2478D.
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Alulírott hozzájárulok sz€mélyes adataim kezeléséhez, a lakó_ és családi
ktirülményeknelq a kifogásfalan életvitelnelg továbbá a íüntetlen vary büntetett
előéleÚre vonatkozó adatoknak a felvételÍ kiivetelményeknek valil megfeletés
megá llapítása érdekében ttiÉénő - ellenő rzés éhez.

Ajelentkező adatai:

Neve;

Sztiletési neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja sziiletési neve:

Lakcíme:

Irányítószáma:

I

a jelentkező aláírása

azonositója:3 14395] B05ebí8e089374c1 8842b6E09b2of8b' és jelszava:78A6EF74Bc; Az €lektrcnik!s iralban íoglaltakkal egyézó tadalmÚ jrat'
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A jelentlffii |appal eryii$ bekii[endő dokrrmentum! 2018/3.

oRvosl IGAzoLÁs EÁZIoRvos)
Fizikai (erőnléti alkalmassági vizsgálaton való részvételhe!

Tisztelt lláziolvos Asszony/Úr!

Alulírott ... .. '.nevii (sziiletési név is),
születési hely, idő (év, hó, nap): .

anyja születési neve:
lakóhelye:
alatti lakos kérem, hogy hivatásos szolgálati jogvíszony létesítése előtti fiZikai (erőntéti)
alkalmassági vizsgalaton való részvételemről, fizíkai terhelhetőségemről az alábbiak szerínt
táj ékcztatast adni szíveskedj en.

Az adatok közléséhez ho zzáj áralok.

2a ....... év ...-.. hó...... nap

a jelentkező aláírása

Nevezett a rendelkezésemre á1ló egészségi adatok ismeretében * n 5712Ü09' Cx' 30.) IRM_
Öu-prHrla egyiitres rendelet 12. $ (1) bekezdésében meghatiírozott mozgiísformrákból rí11ó
(2000 méteres futás, fekvőtámasz, felúlés, ingafutás, hajlított karú fiiggés, fekve-nyomás,
helyből távoIugrrás) - alkaimassági r'izsgálaton résá v-ehet:

Igen* Nem*

Jelen egészségi állapotában nevezett fizlkaterhelésének orvosi ellenjavallata:

Van* Nincs*

20 ....... év ....... hó...... nap

háziorvos aláírása, orvosi béIyegző
lenyomata, egészségüryi szolgáItató neve

* Kívánt ÉszaláJirűzando
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Anyja születési neve: ,.'.'.'..'' TAJ szráma:

Lakóhelye:
o
N
O
O

o
O
O

N
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O
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O
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Fogla1kozása: .............:....Szakképzettsége:

Kezeiték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendó) a következő betegségekkel (rrja be, ht:zza a\a):

szív- és érrendszeri betegség"......... ......... magas vérnyomás:
allergia, szénanátha: tÍidő_ és mellhártyagyulladas, tildőasztma..-...........'..,..,.....,

hidőgiinŐkor(tbc): .....'''... mozgásszervibetegség:

Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátiai betegsége (epilepszi4 panikbetegség, depresszió,
szorongásn alkoholfiiggőség, jáÍékszenvedé$, eréb):
volt-e balesete (csontttirés, fej_, mellkasi, hasi, végtag seri:lés) és mikor:
Vo1t-e eszrrréletvesáése' görcsrohama, ágybavizelése:
Yolt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája:

Kezelték-e kÓrházbaru rehabílitapiós intézetben (mikor" miért): ._.._''...'

Kezelték-e idegryógyászaton, pszichiátriai íntézetben (mikor' miért): ..'.,....,'
Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért):

Fcgyaszt-e alkoholt, soha, aIkalomszerűen, naponta (mit, menn1.it):

hetente (mit, mennyit); volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor):
Van-e tériszonya: ...........'..'.'.... .'......- Van-e ÍéIelrne zÁltbe1yentar'tózkodástó1:
Fél-e, iliefve iszonyodik-e vértől, halottól,tíáől, víáői. egyébtól: ..............'....'

Van-e jogosítvrirrya (milyen egészségi alkalrnassági csoporxa):
Sportolt, illetve sportole rendszeresen (mit, milyen gyakran):

Volt-e beteg ae elrnúlt egy évben (mikor, mi baja volQ:

Voit-e hivatasos állomiín"vba véte1 előtti alkalmassági vizsgáIaton (hol, mikor' milyen minősítést kapott):

V o1t-e már hivatásos szolgálatban (mett<il_meddig, hoi);

Hivatásos állományból egészségi ok miatt szerelték_e le (FÜV eljariís voit-e, mikor. miéÍ):

Tudomásul veszem' hogy az általarrr ismert betegségem vagy egészségi elvaltoziísom elhallgatása utólag is
,"4lka1mat1an'' minősítést Yonhat maga után. Kijelentem, hogy a xÉnoŐÍvgr a valóságnak megfeIelóen töltöttem kil
Hozzájáru1olq hog'az egészségi és pszichikai áIlapotommal kapcsolatos adatokat az alkalmassági vizsgálatot végzŐ
szerv a vonatkozó jogszabáiyok betartásával keze!e.

Dáaum:

aláírás

Megjegyzés: a kerdőívet saját kézínissal, a kérdéselae igen-trel vagy nemmel, illetve a válasz beírrísával, it|etve a megfeleló
szöveg aláhúzásával Löltse kí!
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Név:'

orvosi vélemény:

ÁLKALMÁs

Pszicholó'giai Yélemény:

ALKÁLMÁs

Ideggyógyászat
Pszichiátria

a

] 
Sebészet Mozgásszervek Urológia

suriletési idő:

Sorszám:

NEMÁLKALMAS

Sorsám:

NEMALKALMAS

oRvosl vIzsGÁLÁToK
(pályaalkalmassági vizsgálatot végzö mténény tölti kil)

o
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O
O
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O
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N
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O
!
o

] Fttl-orr-gégdszet

iAudiológia

!

:

'
I

,
i

, Szemészet

i Bőr5lÓgyászat
l

I'-
:Nőglógyászat

-
EKfi

a

l

i

l
i Légzőrendszer

I Hasi szervek

RR

i-:.TTI i

l

l

_*_-,i
Fogazat

Egyéb

Labor

H/CS I j

I

:...-......-.L

Il_-- .

Röntgen
j

i Légzésfunkció

IVCS: has, csípŐ körfogat cm_ben

TTI: Testtömeg-index

Dátum:

P, H.

orvos aláírása
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Tisztelt Eláziorr'c* Ássa.cn-vÚr!

Aluliro:t nevii (sziiletési xév is},
születési hely, idő {év, hó' nap}: :

Dátum:.

jelentkező árijrása

Keze]ték-e, illetve kezelik-e (rr:iitét is ideértendői a következő betegségekkel (írja ba, húzza alá):
szív- és érrendszeri betegség'.'..... magas vénryomás:

tiidií-és mellharrya5'-:rlladás, tiidóasztma:
rcozgás szerv'i betegség;

májbet*gség:

seem-, *ilbetegség:
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N
o
O
O
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!

anyja sziiletési neve: '.'....'. TÁJ száma:

aiatti lakos ké:em. hog' rendészeti oktatási intéaaénybe je}enlkezes, illetve hivatrí'o' ;ogoi'"onylétesitése előt1i egészségi és pszicíikai aikalmassagi vizlgala*ra z az egészségi és pszichikai 6itsoto*ru
vonatkozÓ adatokat az alább! kérdőiv kitöItésévei közajki izíveskodjen.-

Az egészségi és pszichikai álÍapotomrnal kapcsolatos adataim kiÍzlésébez hozzá|arulok.

szédűlés:
fe*őző betegség (hepatitis B, hepatitis C): '......'.'....'
*emi betegség: .'..'............' :rrclógiai betegsé5
atigyóg7ászatí betegség: e$léb betegség:
Y*lt-e, van-e pseich*iógiej problémája l'agy ideg-, pszichiátriai belegsége {epiiepszia' pr{:rikbete6ség,
dep:esszió, szorongás, alkc}:alffiggőség, játéksz*rv**áy, egyéb}: .'..'.'.''-' ... ...
Yojt-e balesete (csonitörés, lej-, rr:ellkasi, hasi, vé8:ag sé:iiiés) és mikar:
Yolt-e eszméleÍvesztése, gelrcsr*harna, ágvbavizeiése: ...,.'..'"".'.....-
Va|t_e, r'an-e beseédzavarq írási, olvasási vap sziima}ási probiénrája:
Vo it-e ö:rg;.ilkassági k ís érl ete (m ikor, ho g,v_an } :

Kezekek-e kó:házban, lehabilitáciÓs iltézeti:en {mikoe n:iért}:
Kezelték-e idegryÓ€ryászatorr, pszichiátriai intézetber: {mikor, 

'nié.rt}:Szedett_e' il letv e szed-e :e:rdszereserr g1'-ógyszer* {$r ii' aiéit) :
Re:lászeres orvosi kezelés alatt rá]l-e (mióta, mié;t):
FogyasrlotÉ_e, fcgras:Í-e kábí:ószeÍ, drcg*t
Fog'o-asá-e alko}olt, v*:t-e alkoks] elvonó kezelésen (mik*r}:
Yolt-e bereg ar eluúlt *4' évbelr {egr évre visszamenőleg a betegállomátrybaa töltciit napak számq
milyen betegségek mi*tt): ......'..

VoIt_e cn'asszakértói vizs gálata inrikor, m i ért} :

MegáIlapítottak_* mankaképesség cs5kkenést" iiletve egészségkrírosodást i]: iirry %}:
Egyéb közlecdő, megj egr'zés ;

Üát*m;

váIasztolt h:izi*x.*s aláírása
on'osi béiyegző és egészségiigyi smlgáltató

bélyegeőj é:rek len3;omata

aonositója:3 1 43951 Bosebi8e089374c] B842b6E0sb2Ütr8b, és ]els7éVé i78A6EF74Bc; Az elektron ikus iralban foglaltakkal egyezó bfulmú Íat'
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t. gyakorlat
páya
kiinduló helyzet

i. Étem

2. iitem
feladat
értékeiés
eszközfe]haszaá]ás

2. gvakorl*t
páiya
kiinduló }relyzet

fela*at
éxé?elés

eszközf,eihasználás

3. g;*ka:t**
pálya
kiinddó helyzet

1. iiten
l. urcm
íeladat

éÍékelés
*szliözfelhasa:rílás
megjegyzés

4. gyak*rlat

kiinduió hel3'zet
feladat

ét1ékolés

eseközfelhasaláas
megiegyzés

5. gy*korlat
helyszín
kiittdu}ó hal1zet
felad*l
éÍékelés
eszközfelhaszrrálás

6. gy*k*rlat

kiinduló helyzet

I. iitem
2. Íite:n

feladat
é:téke1és

eszközíelhaszrrálás

7, gyakorlat
pálya
kiindu!ó hel;'zet
fe1.:dat

éÍékelés
eszközfelha*rrrál:ís

2*18t6.
Áz E6YES MozcÁsFoR'\{liK vÉcnpnt"rrÁsÁNÁK LEÍR.isÁ

]l{ellsé fekvőtámaszban k*rhaj}ítÉs-xyrijtás
tsÍfi ateíeÍ!1 Y3'g}_ sporlpá3ya
mellsl lekvitamasz a talajon ftarck vál1szél*sségben, n1djtottan, előrtaéá ujjakkar
a taiajon, töÍzs es/enes, té.d n}ujtott lábak összezrin a' fej msrsék*lten emeli
előreré:li teki::tette1)
mia*két kar hajlitasa úg.l. bogy a melikas a ta]ajt érje (a krnyököket kissé kililé
vigyiih ne szorílsuk a t5rzshö"} a láb és a törzs eg.r'vonalban, csípőnks: ae engedjúk
le, de ne is er''etjnlq ftjiinkkel *lőre nézi'ial,l)
*rindkét kal n1'r.:jtasa {niint a kiindu!ó hel1.zetnéi)
j0 másodpercen keresztül fo1yamatos végrehajriís
csak az elóíri testhelyzetekben végrehajtcÉ g5rakcrlacok darabszíima én ényes
slopperóra

Hajlitoát kar* fiiggés
tÜrnatercm vagy sportpá:ya

hajlított karu fiiggés (karok vríllszéiességb*n, aisó vagy feisó madr{.rfogással, á11 a rrid
vagy a nyujió feiet! rnel;'re nem támeszkodhat)
a kÍi*d:rlÓ hslFet r*$gt$.tasa mért idóre

l:létt ij5 a Íiiggés megkezdés* és a végrehajtó szernmagas*égá:rak a a;rljtó vagy
r:id a}á stijlyedéséig oltelt idó másodpercben
}ordfufaka elósíte* ft}ggaszkedó atrlvlány l-agy nyújtó, zsá.Ílo:_v' lallceles szó*yeg,
stopperóra' síkpor

Fekve-nycmás
iomat*Ísrn vsgy sp$rtp.ilya
hany*tfekvés, sályzórud rartasa mellső rézsritos közsptartiis}an
fxb, vtdlszélességbe4 vagy k!*sit szélesebben)
páros karhajtítás, sútyzi rud lee*gedése mellig
karok ny*j:.risa {kiinduló helyzetbe)
a férfiaknak 60 kg_cs (rud, rrircsákkal) a lók*ek 25 kg_cs (rúd, tárcsáJ.*al)
hany*tifekvö heiyz'etből (fekvii padr:n) történő kinyom*sa
csai{ az elöÍÍl testhelrvzeÍekbea végrehajtÜtt gyakorlatck da:absaíma érvéaves
fekvrípad, erógép vagy srilyzórúd elÖj:t síl}u kiegészítókke}' s*Iyzótartó áilvriny
A ba}eset rÍlegelőzése érdekébea a gvak*rlatot kétÍös xsziszaencla segitségévelLell
végrehajtani, va}amint iiglelrri kell a:r4 hog,, a rud leelgedése scraa L ae
zabarjon a xellkasra.

4 x ls xéteres ing*f*tís
|}anale'ern vagy sportpáIya
a rajtv*nal x5gött áiló rajthelyzei
a 4 x I0 m_es táv idóre valÓ megté-tele úgy, hogy a futó az eg-vmmtó} Il} m-re lévó
két vonal közt fut' Forduiénké::: }rá,bbal érinteni kell az e}ö1 iévő vonaiat
a rajt_cél vonalon l'aló másodszori étLaladas zárja az idörnárés!
masodperc-tizedmás*dperc n:$réssel
jelzet1 és kimért sík pá}yx stopperór4 rajtsz:!:nol! sip
E]:sésf követóe* lsmételhetó a gvakcrlat'

Helybríl távotugrás
tsrnaterern r.ag."-- sportpálya
az ugrtlvo*al rnögtitt áiló lrel1zet
heiyból karle*dítéssel, pá:os lábról aÖrténő elrugeszkcd*ssal elxgrás a legnagyobb távclságra
az agrór'onaltÓl méIt legkiizelebbi ialajsantct édniő taYols'ig
ugrógödör v*gy-ielzett pá}y4 talajegvengetii szerszán:" :*éröszalag

Ílanyattfekvésből f*liilés
tÜf*áte.em Yagy spo'tp.ílya
iaay'attfekvés }':ajlí:ot lábbgi íkb. d*ékszőgben), lábfej rögzítve (segédeszközz*i,
1ém segleságéveli, tarÍóra tartás. vagy nrall e]őtt kergszlben felkana f*gas
felülés. egy könyök érintj a térdet
ereszliedés kiinduló he}yzetbe

tr percerr keresá&l foiyamatos végrehajtás
csak az elót* testhelyzetekbsn végrehajtott ryakorlatok darabszáma én'én1es
bordásÍ'al szönyeggel vagy i:lőpad' stopperóra

2000 m-es síkfutís
sp$.lpálya vagy s{k teriileten, kimé{. ellenőriáelóen beláthaaÓ pálya
a rajtvonal mtigöt a}t* :ajt}relyzet
2000 máter távolság megtétele idóre
a célvo::a]*n va}ó ál]:a1adás zárja ae időmérést iperc. masodpercméréssel)
futÓpálya vagy kije1ölt sík terep, m*imum 60 rx*móriás stopperór4 rajtszimok, síp

I
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A f:zikai {erőnléti) alkekn*ssági követelmények eredmény p*ntérték táblázata
l-
tt+
Er.F.-

ttfiF.'II
F{+

Kiltelez(í:

Választható pr akorlatok:

lI. k*rcsopart (30_35 éves kor között)

2s0s méteres fxtás

fekvőtámase, feiiilés. ilig*fatás' !rajiitott karti fiiggéso felcve-*ycnás, helyből távolugr*s
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Á korcscporÍb* való besorolás alapja a tárgyévben {feIvételi évébex) betiiltdtt életkor'
Á 20{}0 xéteres futásnál csak az e!ért eredményre leheÉ ponte* adni {pl. az I. korcsoport esetébenl 7;35 és r*éI lr*vesel'b
25 pont' 7:36 _7;4t közőttl4 pon| 7;4l - ?,45 kiizittt 23 pant. stb.}.

Ákkor t*Ijesítettek a gyakorJatolq ha xindegyifunéI lega!íbb 1 paNtot elér. Lz öt gyakorlat v€grehajtásá**'k értéketése
alapján megfelelő mi*ősítés 80 poxttéI *d}ató

tr. korcsoport (29 éves korig)
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IIL korcsoport (36-{0 éves kor között}
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Fekvőtámaszban

Fekvőt{rrrtszban
karhajlÍtás-nyújtás

30 mp alatt

I n"jutott L".,t i

EajliÍott kanl
fiiggés időre

Ílp

4 x 10 m-es
ingafutís

mp

Hany'attfekvésből
fe|rlés 60 mp álrft

2000 m-es futás
(perc)

-

j Pont
l

I

karhajlítísnyújÍás j fnlgésitl,öre
30 mp elrtt , .p

I

Fekvenyomás

G.db: 25 ksj

4 x 10 m-es
ingafutds

mp

HelybőI
távolugÉs

cm

IIanyattfekvésből
felÍIés 60 mp alrtl

2000 m-es futás
(perc)

Ftri Nó Férfi Nő Férfi Nö férli ] Nö Férfi Nő Férfi Nö Férfi Nő
25 a( t3 60 30 tn 20 9.5 r0.l I90 40 30 1l;30
24 57 29 oÁ LA-2 228 r88 39 29 8:36 l1:3ó
23 27 12 54 t9 l9 l9 9-',1 10,3 226 86 38 LI:42
xz 22 27 10.4 11Á 84 21
27 21, 49 26 18 l8 9,9 10.5 aal .B2 16 76 8:51 ll
2t )n 41 a(il-J 10 10"6 1)i 180 35 25 9:0U l2;00

19 10t45 1Á 17 r 0.1 t0.7 218 78 34 24 12:10
43 i0.2 8 216 76 33 23 ) 9;2a 1) )^

IJ T7 9 4 77 l6 1ó 10. 9 214 74 32 9:30 ; 12:
ló 16 8 s z1 10, 71) 72 1t z1 q4< 12:40
l5 l5 1 35 2B { 5 10,5 il,1 210 Í70 30 LO 10;00 l2:50
t4 T4 6 32 4 4 10,6 t1t 208 168 29 t9 , I3;0t)
IJ 3 J 28 7 3 t 1.3 206 6ó 1e 18 10:30 ,15
t2 12 4 2'.1 6 z 10.8 4 204 164 27 l0:45 l3:30
1t 1l 5 l( Il,5 1n) 62 26 I l:00 't?.

10 10 23 4 0 r0 li I 1.6 200 I60 25 l5 1l:l J
9 I zt 3 9 9 1.1 I 1.7 198 24 t4 I 1130 14:
E 8 19 / 8 I 1.2 t 1.8 196 1s8 L3 13 ; 11:45 l43o

7 ,} 7 11.9 I95 157 22 l2:00 14145
6 6 i t5 l0 ó 6 1.4 194 156 2t 1Z 15 15
5 5 12 5 ) t-5 12,1 t93 r55 20 t0 12:30 l5:30
4 4 10 7 4 4 'ó

1'' ) 192 154 19 I i3:00
J 3 8 5 3 3 t2.3 i91 153 IE 6 l3:3Ű ló]

2 6 .8 12-4 190 17 4 , 14:oo T7
I 4 I 1.9 12.5 189 151 16 t4;30 I7

rV. korcsoport (41 éves kor felett)

ó0
r:db

25
tdb

Fffi Nó Férfi Nó FérÍ Nő Nö Férfi Nő F fi Nő Férft eO
25 )(\ I 40 20 1ó 6 1l L2 215 173 35 25 i 9:30 ;00
z4 19 37 19 1r,2 l)1 213 173 J+ 24 9:36 l2:08
3 35 15 15 11.4 z-4 zlr 171 33 23 9: l6

I8 12 33 t7 l1-6 209 169 i 32 22 9..48 tz24
t'721 31 16 t4 T4 l-8 207 t67 3t 21 9:54 1,2

20 29 5 r i"9 12.9 205 t65 3n )n
l9 l5 l0 27 4 l3 l3 13,2 za3 l0J 29 IO 10:1 1)

25 tz2 13.2 204 l6l 78 18 : 11:2lt i3:00 :

t7 14 9 23 z 12 ít 12,3 I ,3 t99 1ó0 27 I 10130 13:1 5
t6 I3 z1 12,4 I 4 198 r59 t6 10.38 13
t5 12 8 19 It ll il tl,) 1 ,) Í9',? t58 25 5 l 13
l4 l8 . 12.6 I .6 196 24 0:54 l4

ll ,7
1? t0 l0 12.7 13,',] 195 156 ?3 l:02 l4:l

t2 6 16 l3-812^8 194 155 22 10 : 1434
1l 10 5 9 9 9 t2.9 r93 154 21 1.4:45
10 4 t4 t53 IO I 1126 I
I 4 3 I 8 191 152 154 5

8 3 14,313.3 I90 15t 8 I 1l 0I
7 l1 7 '1 t I3,4 189 Is0 7 I2l.10

ó ó 1 10 ó t) 13,5 14.5 r88 r49 l6 6 12:30
5 9 ó ) 5 . 13,6 14.6 r87 148 5 13i00 1ó;30

4 4 I 8 4 4 It I 14,7 t86 147 4 13:30
3 3 7 5 3 3 r 3,8 14.8 r85 116 l3 1?z2 5 -t 2 t3.9 14.9 IU 145 14:30
I I 4 l 14 l5 183 44 l1 l5
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Az Í,GÉ,szsÉGI ALKÁLMASSÁGoT KIZÁRÓ LEGGYAKoRIBB oKoK
A rendvédelmi szervek hivatásos állomrányába csak egeszségileg alkalrnas személyek kerülhetnek, akik
képesek a rendvédelmi szgrveknél végnndő feladatok ellrátísrára]
Az egeszségi alkalmassíg vélemenyezese arra inínyul, hory a megvizsgiílt szeméty az aáot. szolgrálati
beosz!ás betölteseÍe atkalrnas |esz-e, az adott munkakör kövJetÍnénÉinek-egesnégi,'pszichíkai és fizikai
szempontból meg fog-e felelni.
Az egeszségi alkalmasság mesatÍrozásanál alapvető szernpontldnt keIl fi$relembe venni, hory a hivatrásos
állomráryöa kerti1ők és az ott szolgálatot teljesítők a szolgrátat ellátása sorá fokozott 

"g"'"*lá, 
pszicbikai

és fizikai igénybevételnek vannak kitéve. A rendvedelrni izervek egészségi alkalnassás"követeTÁényei nem
-.zo**k a honvedség vary a polg{ri életben meghatrározoft követelrntÍnyökkel' Ebbőiíovetkezik, hos, aki
katonai szolgálatra egészségileg alkalmas volt, nem biztos, hory'a rendvéde]rni szervsk hivatísos
áiionr.ínyába is egeszségileg alkalmas, azviszontbiúos, hory aki katonrának alt<alnratlan, azeÍre aszolgrílatra
is alkalmatlan.

Nem vizsgálható, illetve minősíthető az a szeméIy, aki betegáIlományban, kórházbln van,
végtagia begipszelt, illetve beköttizött.
Kizáró okok:
*Nőknél 1ó0 cm' férfrak esetében 165 cm-nél alacsonyabb a testrnagasság.*Krónikus belgyógyászati megbetegedések (pl'' cukorbetegség) magas vémycmás, ryomor-nyombélfekély, asthma bronchiale, szívbillent5ni anomáliák (elvá1CIások), sziv ingertepzés éJvezetés
zavaraí stb-); jelentős testsúlytöbblet (tesÍtömeg index szi{mítr{s 

" 
alapjfui u kilog:ammbun

1neghatr{rozott testsúly, asztva a méterben kifejezett testmagasság néryzetével) zs-ig noinans, :o
felett alkalmatlanságot jelent.
*Pollenallergia közepesel súlyos és súlyos fonnái (szénanátha)'
*Pikkelysömör.
*A frontális (elülső) fogak hianya" szuvasodása
el kell véaeztetnil.--_
*Erzékszervi fogyatékosság: halláscsökkenés, hallószorvek krónikus gyulladása, ezek utáni állapota'*Láüiscsökkenés - a nyers vlsust, (szemiiveg; és/vagy kontaktlencse nélkiili) látr{sélességet veszik
alapul' -4,0 dioptria f€letti látóélesség csökkenés esetén a jelölt mindenképpen alkalnatlan ioioori1ert
kap. A két szem között maximum 3,0 dioptria hilönbség lehet. Lézere' rnftet utráai iállapot a műtét
előtti dioptriaszrímtól fiÍggöen - csak a -4,0D-nél kisebb frnytörési hibánál - lehet alkalmas, a nrűtét
idejétől számított hat hónap eltelte utan. Amennyiben a műtéi előtti dioptriaszám -4,0 feletti, alkalmas
minősítés nríítétet követően sem adható. Á díoptriaszám mértékét u .útet előtti szemorvosi vizsgálat
leletével kell igazolni.
*Színvakság (brármilyen mértéke), szrntévesztés (anomaloszcopos lelet birtokában egyéni elbírálás
alapj rán lehet alkalmas).
*Szemtengely-ferdülés (kancsalság), ennek korrekoiós műtét uLíni állapota is.
*Korábbi, valamint jelenleg fennálló és eszrnéletvesáésset járó különböző betegségek (epilepszia,
a1kalmi eszméletvesztés).
*Önryilkossági kísérle! alkohol, drog és gyógyszerfogyasáás, depressziós, szorongrísos kórképe!
kezelés utríni állapotok.
*Veleszületett és szerzett belryógyászati, mozgiisszervi, idegrendszeri elváltozások, megbetegedések
(p1.: a gerincoszlop kóros elváliozásai,láb, kéz, deformitásai, ínsériiléseh térdsérülÉsek"*csoniltirések
utáni maradandó elváltoások, fémrogzítéssel kezel1 csonttörés utáni állapot csak a fémeltrívolítás és
az átép;i|t csontszerkezet ép funkciója esetén min{ísíthető alkalmasnalq $b)'*A beszéd kifejezö és megértés zayaraa olvasrási (dislexia) zaYar, fuászavat (disgrafia), számo]ási
(dyscalculatios) zavar, amely a gyermekkorban kezdődött.
Természetesen a fentieken kívül más megbetegedéselg egészségi- és bőrelvríltoaisok is vannak,
amelyek alkalmatlanságot jelenthetnelr. -Áz egészségi, pszichikai és íizikai alkalmassági
követelményeket az 57/2aa9.6. 30.) RM-ÖM-PTNM együttes rendelet tarta|mazzarészlétesen.
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A PSZICHIKAI ALKÁLMASSÁGI yIzsGÁLAT SZEMPONTJÁI,
LEGGYÁKoRIBB IflZÁRÓ oKoK:

A rendvédelmi szervek hivatásos ríIlományába csak pszichológiailag alkalmas szeméIyek kerülhetnek,
akik képesek a rendvédelmí szerveknél végzendő reuaatot ettíusrlri.

A pszichológiai alkalmasság véleménye zése wÍa irrínyul, hogy a megvizsgált személy az adott
szolgálati beosztás betöltésére alkalmas 7esz-e, az adott muikakör kóveteIrnényeinek'egészségi,
pszichikai és fizikai szemp'ontból meg fog-e felelni' A pszichológiai alkalmasság meghatár; zásána;
alapvető szempontként kell firyelembe venni, lrory a hivatásJs állomrínyba"keruíók Js-az ottszolgáIatot teljesítők a szolgálat e]látisa sonín fokozott egészségi, pszichikai és fizikai
igénybevételnek vannak kitéve.

A vizsgáIat tesztek írásából és személyes beszéigetésből ríll, melyek érintik az aIábbiterületeket:

*P;á_9hé1 e$'ensil1vesaések és funkciózavarolq mint p1.: a szoron gás, az alacsony szintű pszichés
terhelhetőség és stresszel való megkiizdés.

*Különböző deviancir{k, mint p1.: bűncselekmények elkövetése, az alkoholizmus, a
gyógyszerfiiggőség, a kábítószer fogyasztís, az öngyilkossági kísérlet, stb.

*Meghatározott szemé$-iségieryeVszemélyiségvonrások nem megfelelő szintje. Ebbe a kategőriába
tartozik pl': az önkontoll alacsony szintje, ahatárazatlanfellépés]a tulzottagresszivitás, az alacsony
felelősségtudat és a nem megfelelő alkalmazkodási képesség.

*Az intelligencia tesáen az elvfu1;rtál alacsonyabb teljesítmény'

*Alacsony szintri firyelmi képesség.

*Alacsony szintti kommunikációs képességek' kapcsolatteremtési problémák, a kíilönböző
beszédhibák (pl.: dadogás, pöszeség raccsolás, üadariás, itb,) beszed és írásiavarok, ,i'*rnolá*i zavarok
(dislexia, disgrafiq discalculia, stb.).

tNem megfelelő szintri priÍyamotiváció.

Tennészetesen a fentieken kívül más okok is vannak, amelyek alkalmatlanságot jelenthetnek Az
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket az 57/208g._rx."*o.l nú-onr-
PTNM egyÍittes rendelet tartalmazza részletesen.
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