
KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS 

Név: ...................................................................  Dátum: ............................ Osztály: ..............  

ÁGAZATI JAVÍTÓ ALAPVIZSGA 

 

I. Gyakorlati vizsga feladat 

 

A) Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és adekvát 

kommunikációs megoldások 

Szituációs feladat: 

Olvassa el az alábbi szituáció leírását! Partnerével 5-8 perces kommunikációval 

mutassák be a leírt szituációt a szerepek elosztása után 

1. Az osztály egyik tagja 10 perc késéssel érkezik az órára, ahol neki kellene kiselőadást tartani, 

de az előadással sem készült el. Meg kell győznie a tanárt arról, hogy ne adjon neki igazolatlan 

órát, és ne kapjon rossz jegyet. A tanár nem hiszi el az indokokat, igazolatlan órát akar adni, és 

fel van háborodva, hogy a diák késett, és még az előadást sem tartja meg.   

Szereplők: diák- asszertív kommunikáció, tanár 

 

Értékelés szempontjai: 

Értékelés szempontjai: Pontszám Elért pontszám 

1. Célnak megfelelő kommunikációs stílus kiválasztása 5 pont  

2. Asszertivitás alkalmazása 5 pont  

3. Nyelvhelyesség, nyelvhasználat 5 pont  

4. Vitakultúra 5 pont  

Elérhető maximális pontszám: 25 pont  

   

 

 

 

Összesen 

25 pont 

Elért pontszám 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS 

Név: ...................................................................  Dátum: ............................ Osztály: ..............  

B) Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a 

kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.) 

1. ’Pihenj állás’ bemutatása és ismertetése! 

Bal lábbal lépjen oldalra úgy, hogy sarkai továbbra is egy vonalban álljanak, a két sarka közötti 

távolság két lábfej szélesség (vállszélesség) legyen, lábfejeit tartsa a ’vigyázz álláshoz’ 

hasonlóan kifelé. Térdét tartsa lazán nyújtva, vállát tartsa természetesen, két karját tegye a háta 

mögé, kézfejek nyújtott tartásban érintik egymást. Fejét tartsa egyenesen tekintet előre néz. 

2. Fordulat – ’jobbra át’ bemutatása, magyarázat! 

A vezényszó elhangzása után a rendőr helyezze testsúlyát a fordulat irányával megegyező 

sarkára. Vállának határozott, gyors lendítésével forduljon a fordulat irányával megegyező 

sarkán és a másik láb talpizmán a megadott irányba, közben a karját tartsa a testéhez zárva, 

térdét pedig nyújtva. Ezután egy lépésütem szünet tartásával keményen zárja a lábát és álljon 

’vigyáz állásba’! 

3. Fordulat – ’balra át’ bemutatása, magyarázat! 

A vezényszó elhangzása után a rendőr helyezze testsúlyát a fordulat irányával megegyező 

sarkára. Vállának határozott, gyors lendítésével forduljon a fordulat irányával megegyező 

sarkán és a másik láb talpizmán a megadott irányba, közben a karját tartsa a testéhez zárva, 

térdét pedig nyújtva. Ezután egy lépésütem szünet tartásával keményen zárja a lábát és álljon 

’vigyáz állásba’! 

A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre.  

Az alaki mozgások végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez rendszeresített 

formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot (megjelenés, ruházat, bakancs) 

és a szakmai kommunikációt értékelendő, így különösen 

- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása,  

- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc), 

- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység),  

- vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés). 

Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben 

végrehajtott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló helyben és 

menet közben) összhangjára is. 

 

Összesen 

25 pont 

Elért pontszám 
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C) Fizikai felmérés feladatelemei közül 5-öt kell kiválasztani, amiből minimum négy 

eredményes teljesítése szükséges. A teljesített feladatok között kell lennie a 2000m 

síkfutásnak is! (Az értékelés csak a feladat teljesítésére vagy nem teljesítésére 

vonatkozhat.) 

 

1. 2000 m síkfutás – fiúk 10 perc, lányok 12 perc 

 

2. Fekvőtámasz – fiúk 24 db, lányok 12 db – 40 mp-en belül folyamatos végrehajtás 

3. Felülés – fiúk 40 db, lányok 28 db 1 percen belül 

4. Hajlított karú függés – fiúk min. 40 másodperc, lányok 30 másodperc 

5. Helyből távolugrás – fiúk min. 200 cm, lányok 170 cm 

6. Fekve nyomás – fiúk 60 kg 10X, lányok 25 kg 10X 

7. Ingafutás – 4X10 m – fiúk 10 másodperc, lányok 11 másodperc 

A feladatok szabályosságát az alábbiak szerint kell végrehajtani: 

1. 2000m síkfutás: a feladat folyamatos futásban kell teljesíteni. NEM lehet sem megállni 

SEM sétálni közben! Amennyiben valaki megáll, vagy sétál akkor a vizsgafeladat teljesítése 

SIKERTELEN. 

2. Fekvőtámasz – a test végig egyenes, leengedés a talajtól max. 5 cm-re, kinyomás egyenes 

kar végrehajtásával, folyamatosan. A gyakorlat végéig nem feküdhet le, nem teheti le a térdét! 

3. Felülés – kéz tarkón, talp a talajon, térd behajlítva – felüléskor a könyöknek érintenie kell a 

térdet, míg hanyadtfekvéskor a lapocka érjen le a talajra. 

4. Hajlított karú függés – mellhez szorítani a tartó vasat. Az áll vonala, ha a tartó rúd szintje 

alá esik, akkor vége a mérésnek, illetve, ha elérte a teljesítendő szintet. 

5. Helyből távolugrás – az elugrást követően a kiindulási vonaltól a sarok érkezéséig mérünk 

6. Fekvenyomás – a súly levétele mell érintésével és nyújtott karú kinyomása 

7. Ingafutás – a 10 m-es vonalak érintése lábbal 

 

Összesen 

25 pont 

Elért pontszám 
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D) Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a végrehajtás 

szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára és a vizsgázó kommunikációjára. A 

megjelölt gyakorlatokból kettő kötelezően választandó) 

„A” egykezes ruhafogásból történő szabadulás 

„B” passzív ellenálló személy elvezetés könyökfeszítéssel 

„B” elvezetés hátsó karbölcsővel 

„A” leírás: a vizsgázót segítő tanuló jobb kezével megfogja a vizsgázó ruházatát a 

mellkasának bal oldalán. A vizsgázó bal kezével rögzíti a ruhát megfogó kezet csuklónál, 

majd jobb kézzel a támadó hüvelykujját tenyerébe nyomja, amíg a fogás nem oldódik, majd 

kétkezes távolságtartó technikát alkalmaz.  Védekező alapállást vesz fel.  

A távolságtartó intézkedés elmaradhatatlan elem a kommunikáció. (felszólítás: lépjen hátra, 

maradjon ott, ne jöjjön közelebb)  

----------- 

„B” leírás: a vizsgázót segítő tanuló alapállásban áll, mindkét kezét természetes tartásban 

tartva. A vizsgázó bal kezével megfogja a segítő kezét jobb kezét annak jobb könyöke felett, 

jobb kezével pedig jobb csuklója felett. Az elvezetendő személy karját kifelé fordítja, és ezzel 

egyidőben maga felé húzza. Ezzel az egyensúlyából kibillenti. Bal kezével a könyököt 

elegendi, a fejét eltolva a vizuális kontaktot korlátozza, a jobb kézzel pedig a hóna alá húzza 

az elvezetendő vállát. Ezzel az elvezetendő személy egyensúlyi helyzetét tovább gyengíti, 

majd annak bicepsze felett átnyúlva könyökfeszítést alkalmaz. Az így rögzített személy 

elvezetését megkezdi. 

„C” leírás: a vizsgázót segítő tanuló alapállásban áll, mindkét kezét természetes tartásban 

tartva. A vizsgázó bal kezével megfogja a segítő jobb kezét annak jobb könyöke felett, jobb 

kezével pedig jobb kézfejét megfogva csuklófeszítést befelé alkar irányába végez. Fontos a 

könyök rögzítése. Az alkart az elvezetendő személy háta mögé kényszeríti, majd annak 

könyökét mellkasán rögzíti, hüvelykujjával a tenyerébe nyúlva, további csuklófeszítést 

alkalmaz. Az így rögzített személy elvezetését megkezdi.  

 

25 pont  
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Összesítő értékelés 

Kérdéscsoport 

Elérhető 

max. 

pontszám 

Elért pontszám 

A 25 pont  

B 25 pont  

C 25 pont  

D 25 pont  

Összesen 100 pont  

 

Dátum: ..........................................................  Értékelő: ...........................................................  


