
 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

 

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében elfoglalandó végrehajtói 

köztisztségekre meghirdetett versenyvizsga részvételi feltételei  

 

 

 

 

 

RAUL –DACIAN MATIȘ 

  ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köztisztség elnevezése  Szaktanulmányok  Szakmai régiség   Specifikus feltételek 

 

- 2 végrehajtó köztiztség, helyi rendőr (S) 

I besorolás, asszisztens szakmai fokozatú 

-   egyetemi oklevéllel 
vagy azzal 
egyenértékű iratokkal 
igazolt felsőfokú 
végzettség  

 

- minimum 1 év 

- gyorsfutás  - 50 m  

(férfiak és  nők)  -  -  

- hosszútáv – futás 

800 m nők și 1000 

m férfiak 

-férfiak  - 

fekvőtámasz 

-nők – hasizom  



 

 

 

 

 

KÖNYVÉSZET 

az I. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú helyi rendőri állás 

betöltésére Marosvásárhely Helyi Rendőrség Igazgatósága 

keretében működő 2-es Közrendészeti Osztályon 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 

2. A 137/2000-os számú, az összes diszkriminációs forma megelőzésére 

és szankcionálására vonatkozó Kormányrendelet, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

3. A 202/2002-es számú, a nők és férfiak közötti egyenlő 

esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó törvény,  az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4. Az 57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet VI. Részének I-es 

és II-es címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. A frissített 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó 

törvény; 

6. A Helyi Rendőrség megszervezési Keretszabályzata jóváhagyására 

vonatkozó 1332/2010-as Kormányhatározat, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

7. Az újraközölt 61/1991. sz. törvény a társadalmi együttélés, a közrend 

és a nyugalom egyes normái megsértésének szankcionálásáról, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. A 196/2018. számú,  a tulajdonosi társulások létrehozására, 

megszervezésére és működésére, valamint a társasházak igazgatására 

vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATIKA 

az I. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú helyi rendőri állás 

betöltésére Marosvásárhely Helyi Rendőrség Igazgatósága 

keretében működő 2-es Közrendészeti Osztályon 

 

 

• a közszolgálatra vonatkozó szabályok  

• a közigazgatásra vonatkozó szabályok         

• az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelmére, a gyűlöletre és a hátrányos megkülönböztetésre 

való uszítás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályok 

• a Helyi Rendőrségre vonatkozó szabályok 

• a közrendre és a közcsendre vonatkozó szabályok 

• a lakótársulásokra vonatkozó szabályok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KÖNYVÉSZET 

az  I. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú helyi rendőri állás 

betöltésére Marosvásárhely Helyi Rendőrség Igazgatósága 

keretében működő Közlekedésbiztonsági Osztályon 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 

2. A 137/2000-os számú, az összes diszkriminációs forma megelőzésére és 

szankcionálására vonatkozó Kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

3. A 202/2002-es számú, a nők és férfiak közötti egyenlő esélyegyenlőségre és 

bánásmódra vonatkozó törvény,  az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

4. Az 57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet VI. Részének I-es és II-es 

címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. A frissített 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény; 

6. A Helyi Rendőrség megszervezési Keretszabályzata jóváhagyására 

vonatkozó 1332/2010-as Kormányhatározat; 

7. A 421/2002. sz. törvény az állam vagy a közigazgatási-területi egységek köz- 

vagy magántulajdonába tartozó földterületeken a kóbor vagy elhagyott 

járművek jogi rendszeréről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. A fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről és előmozdításáról 

szóló, újraközölt448/2006. sz. törvény, az utólagos  módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

9. A közúti közlekedésre vonatkozó, újraközölt 195/2002-es számú SKR, az 

utólagos  módosításokkal és kiegészítésekkel;.  

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

TEMATIKA 

az  I. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú helyi rendőri állás 

betöltésére Marosvásárhely Helyi Rendőrség Igazgatósága 

keretében működő Közlekedésbiztonsági Osztályon 

 

 

• a közszolgálatra vonatkozó szabályok  

• a közigazgatásra vonatkozó szabályok         

• az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelmére, a gyűlöletre és a hátrányos megkülönböztetésre 

való uszítás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályok 

• a Helyi Rendőrségre vonatkozó szabályok 

•  a gazdátlan járművek  jogi rendszerére vonatkozó szabályok  

• a hátrányos helyzetű személyek jogainak védelmét és előmozdítását célzó 

szabályok 

• a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok  

 

 

 

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marosvásárhely Helyi Rendőrségének Igazgatósága keretében működő  

2-es Közrendészeti Osztályon alkalmazott, I. besorolású, asszisztens 

szakmai fokozatú helyi rendőr feladatköre 

 

- fenntartja a közrendet és a nyugalmat a törvény által jóváhagyott közigazgatási-

területi egység/alegység közrendi és közbiztonsági terve által meghatározott 

területeken és helyeken; 

- fenntartja a közrendet a közoktatási egységek, a közegészségügyi egységek 

közvetlen közelében, a közigazgatási-területi egység/alegység köz- vagy 

magánterületén található parkolókban, a kereskedelmi és rekreációs területeken, 

parkokban, tereken, temetőkben, valamint más ilyen közterületeken, amelyek a 

közigazgatási-területi egységek/alosztályok vagy más helyi érdekű 

közintézmények/szolgáltatások igazgatásában vannak,  a közrendi és 

közbiztonsági terv alapján meghatározva; 

- a törvény által előírt kompetens hatóságokkal együtt, hatáskörüknek 

megfelelően részt vesz a természeti katasztrófák vagy katasztrófák által 

veszélyeztetett személyek és áruk mentési és evakuálási tevékenységében, 

valamint az ilyen események által okozott következmények korlátozásában és 

megszüntetésében; 

- részt vesz a koldusok, a szülők vagy törvényes képviselők felügyeletét és 

védelmét nélkülöző gyermekek, a hajléktalanok azonosításában, és a törvénynek 

megfelelően, a szociális gondozási közszolgálatra bízza őket, problémáik 

megoldása érdekében; 

- megállapítja a szabálysértéseket és hatáskörének megfelelően bírságokat 

alkalmaz a veszélyes vagy agresszív kutyák fogvatartására vonatkozó legiszláció 

be nem tartása miatt, a gazdátlan ebek kezelési programjára, illetve az 

állatvédelemre vonatkozó legiszláció be nem tartásáért, és tájékoztatja a kóbor 

kutyák kezelésére szakosodott szakosztályokat e kutyák létezéséről, és 

támogatást nyújt a befogásukra és menhelyre történő szállításukra szakosodott 

személyzetnek; 

- biztosítja a polgármester/főpolgármester szakapparátusa, a helyi érdekű 

intézmények vagy közszolgáltatások személyzetének védelmét specifikus 

ellenőrzések vagy intézkedések végrehajtása során; 

- más illetékes hatóságokkal együtt részt vesz a közrend és a nyugalom 

biztosításában találkozók, felvonulások, tüntetések, lezárások, promóciós 

kereskedelmi akciók, kulturális-művészeti, sport-, vallási vagy megemlékező 

ünnepségek alkalmával, esetenként, valamint egyéb, a közterületen zajló és 

zsúfoltsággal járó tevékenységek alkalmával; 

- biztosítja a bukaresti helyi tanács/általános tanács által meghatározott 

közigazgatási-területi egység/alosztály és/vagy a helyi közigazgatási hatóságok 



vagy más helyi érdekű szolgáltatások/közintézmények igazgatásában lévő áruk 

és létesítmények őrzését; 

- megállapítja a szabálysértéseket, és szankciókat alkalmaz, a központi és helyi 

közigazgatási hatóságok törvényeiben illetve közigazgatási irataiban 

meghatározott társadalmi együttélésre vonatkozó törvényes normák be nem 

tartása miatt, illetve a hatáskörébe tartozó területen előforduló tettekért; 

- a törvény feltételei között végrehajtja a bűnügyi nyomozó szervek és a területi –

közigazgatási egységhez/alegységhez tartozó bíróságok által kibocsátott 

behívási parancsot, azon személyekre vonatkozóan, akik a hatáskörébe tartozó 

területen élnek; 

- részt vesz a Román Rendőrséggel, a Román Csendőrséggel és az integrált 

közrendi és közbiztonsági rendszert alkotó egyéb erőkkel együtt az utcai 

bűnözés megelőzésében és leküzdésében; 

- együttműködik az övezeti katonai központokkal, a Honvédelmi Minisztérium 

tartalékosainak mozgósítására és/vagy a tartalékosok katonai helyzetének 

tisztázására vonatkozó behívó parancsok átadásának céljából; 

- intézkedéseket foganatosít a bírósági végrehajtók védelmére a 

kényszervégrehajtások során; 

- a közigazgatási-területi egységek/alegységek területén, azonnali segítséget nyújt 

a közrend fenntartásában, megőrzésében és visszaállításában hatáskörrel 

rendelkező struktúráknak; 

- az antiszociális tettek megelőzésével és leküzdésével, valamint a közrend, a 

nyugalom vagy a település tisztaságának fenntartásával megbízott területi 

közigazgatási egység/alegység közrendi és biztonsági tervében meghatározott 

illetékességi területen intézkedik; 

- beavatkozik a 112-es egységes sürgősségi diszpécserszolgálat által jelzett 

eseményeket illetően, azon az elven, hogy az esemény helyszínéhez legközelebb 

álló rendőr intézkedjen, a törvény által meghatározott hatásköre szerint; 

- a 2010/155-ös számú törvény, 6. cikkelyének, “k” betűje szerint, intézkedik a 

törvény által nyomozott személyek és javak felderítése céljából; 

- részt vesz a sürgősségi helyzetekben hozott intézkedések végrehajtásában; 

- a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt mozgásképtelenné teszi, 

intézkedéseket hoz a tett színhelyének megőrzésére, azonosítja a szemtanúkat, 

haladéktalanul értesíti az illetékes szerveket, a tettest jegyzőkönyv alapján átadja 

a területileg illetékes Román Rendőrség struktúrájának, a nyomozás 

folytatásának céljából; 

- a kompetens helyi rendőrség/Román Rendőrség struktúrájának székhelyére kell 

kísérnie azokat a gyanúsítottakat, akiknek a személyazonosságát nem sikerült 

megállapítani, a szükséges intézkedések megtétele érdekében; 

- ellenőrzi és megoldja a területi közigazgatási egységek / alegységek polgáraitól 

kapott észrevételeket és panaszokat, amelyek a területi egységre jellemző 

problémákkal kapcsolatosak  

- a törvény által meghatározott egyéb feladatokat is ellát. 



 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marosvásárhely Helyi Rendőrségének Igazgatósága keretében működő  

Közlekedésbiztonsági Irodánál alkalmazott I. besorolású, asszisztens 

szakmai fokozatú helyi rendőr feladatköre 

 

- biztosítja a közúti közlekedés gördülékenységét a területi illetékességi 

területen belül, és jogosult arra, hogy a gépjármű vezetői számára 

rendszeres megállási jelzéseket adjon, kizárólag az e törvény által a 

közutakon történő közlekedés területén ráruházott feladatok teljesítése 

érdekében 

- ellenőrzi a közúti jelzőtáblák épségének állapotát, értesíti a jelzőlámpák 

működésével, az útjelző táblák és jelzőtáblák állapotával kapcsolatos 

szabálytalanságokat, és segítséget nyújt azokon a területeken, ahol 

útburkolati jeleket alkalmaznak; 

- részt vesz a természeti jelenségek hatásainak eltávolítására irányuló 

intézkedésekben, mint például: erős hó, hóvihar, erős szél, heves 

esőzések, jégeső és más hasonló jelenségek - a közigazgatási-területi 

egység igazgatásában levő utakon; 

- együttműködik a Közlekedési Rendőrséggel a nyilvános összejövetelek, 

nagyszabású gyűlések, motoros sportesemények, speciális, túlméretezett 

szállítások által okozott közlekedési intézkedések biztosítása érdekében, 

támogatást nyújt a közlekedési rendőrségnek a forgalom 

folyékonyságának és biztonságának biztosítása érdekében tett egyéb 

intézkedések meghozatalában; 

- támogatja a román rendőrség területi egységeit/struktúráit a közlekedési 

intézkedések biztosításában az  illetékességi területen belüli különleges és 

túlméretes szállítások esetében; 

- támogatást nyújt a román rendőrség területi egységeinek / struktúráinak a 

forgalom gördülékenységének és biztonságának biztosítására irányuló 

intézkedések meghozatalában; 

- biztosítja az áldozatokkal járó balesetek esetében e balesetek helyének 

biztonságát, és megteszi az első szükséges intézkedéseket a nyomok 

megőrzése, a tanúk és az elkövetők azonosítása, valamint szükség esetén 

az áldozatok legközelebbi egészségügyi intézménybe történő szállítása 

érdekében; 

- szankciókat állapít meg és alkalmaz a járművek megállására, parkolására,  

és tiltott elhelyezésére vonatkozó jogszabályi normák megsértése miatt, 

jogosult intézkedéseket elrendelni az illegálisan álló járművek 

elszállítására; 

- megállapítja a jogsértéseket, és szankciókat alkalmaz a megengedett 

legnagyobb tömegre és bizonyos útszakaszokhoz való hozzáférésre 



vonatkozó jogi normák megsértése miatt, és jogosult megállási jelzéseket 

tenni e járművek vezetői számára; 

- megállapítja a vétségeket, és szankciókat alkalmaz a közlekedési 

szabályok gyalogosok, kerékpárosok, segédmotoros kerékpárosok és 

állatvontatású járművek általi megsértése esetén; 

- megállapítja a jogsértéseket, és szankciókat alkalmaz a gyalogos területen, 

a lakóövezetben, a parkokban és a rekreációs területeken való mozgásra, 

valamint a nemzetközi jelzéssel a fogyatékossággal élő személyek 

számára fenntartott és jelzett, átalakított parkolóhelyekre vonatkozó jogi 

rendelkezések be nem tartása esetén; 

- alkalmazza a gazdátlan vagy elhagyott járművek jogi rendszerére 

vonatkozó jogi rendelkezéseket az állam vagy a közigazgatási-területi 

egységek/alegységek köz- vagy magánterületéhez tartozó területeken; 

- együttműködik a román rendőrség területi szervezeteivel a szabálytalan 

parkolás vagy a közterületen elhagyott járművek miatt elszállított jármű 

tulajdonosának/használójának azonosítása érdekében. 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 


