
Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak 

Záróvizsga felkészülési kérdései 2020/2021. 

(Átfogó „komlpex” szóbeli vizsga, bizottság előtt teljesítendő.) 
 

I. Minden szakterületnek együtt 

Állam- és jogtudományi alapismeretek 

1. Ismertesse a jogszabályokra és a közjogi szervezetszabályozó eszközökre 
vonatkozó alapvető rendelkezéseket! 

2. Határozza meg az ún. első generációs jogok legfőbb jellemzőit és ismertesse 
részletesen az életre és emberi méltóságra vonatkozó jogot! 

 

Büntetőjog 

3. Ismertesse az átalános törvényi tényállás rendszerében az elkövetési 

magatartásra, valamint az eredményre vonatkozó ismereteket! 
4. Ismertesse a tettesség különböző fajtáira vonatkozó törvényi 

rendelkezéseket és egymástól elhatárolásuk szempontjait! 
5. Elemezze a Kényszerítés törvényi tényállását és határolja el a Személyi 

szabadság megsértésétől! 

6. Elemezze a Zsarolás törvényi tényállását és határolja el az Önbíráskodástól! 
 

Bűnügyi alapismeretek 

7. Ismertesse a minősítéssel kapcsolatos feladatokat! (minősítési eljárás, 

minősített irat) 
8. Ismertesse a titkos információgyűjtés fogalmát és fejtse ki alkalmazásának 

céljait! 
 

Csapatszolgálat 

9. Ismertesse a törzs fogalmát, rendeltetését, a törzsbe beosztott szolgálati 

csoportok feladatait! 
10. Ismertesse a biztosítószolgálat fogalmát, fajtáit, az utazás (szállítmány) 

biztosítás jellemzőit?  

 

Közrendészeti ismeretek 

11. Ismertesse a rendőrség működésének általános elveit a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény IV. fejezete alapján! 

12. Mutassa be Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetét, a rendőrség 
balesetmegelőzési tevékenységét, a balesetmegelőzés súlyponti feladatait! 

 

Kriminalisztika elmélet 

13. Mutassa be a kriminalisztikai azonosítás folyamatát az ACE-V módszer 
lépésein keresztül! 

14. Mi a felderítés és a bizonyítás közti különbség a kriminalisztikában? 
 

 

 



Krimináltaktika 

 

15.  Ismertesse a verzió fogalmát és a verziókkal végzett munka elemeit! 

16. Hogyan érvényesül a nyomozás öt alapelve a nyomozás tervezése és 
szervezése során? 

 

Krimináltechnika 

17. Ismertesse a kriminalisztikai célú fényképezéssel szemben támasztott 
követelményeket  

18. Ismertesse az ujjnyomok felkutatásának és rögzítésének sajátosságait 

 

Rendészeti kommunikációs és konfliktuskezelés 

19. Ismertesse a kommunikáció jelentőségét a konfliktushelyzetek 
kialakulásában és megoldásában! Mit jelent az erőszakmentes 

kommunikáció?  
20. Ismertesse az emberi játszmák folyamatait és ezek szerepét a konfliktusok 

kialakulásában! Mi a különbség a játszma és a konfliktus között? Milyen 
típusai vannak a konfliktusoknak, a játszmáknak? Ismertesse a Thomas és 
Kilman féle konfliktuskezelési modellt! 

 
Rendészeti etika és integritás 

 
21. Fejtse ki, mit jelent az etika és az integritás a rendészeti szervezetek 

esetében! Tapasztalatai és meggyőződése szerint milyen lehetne az elég 

hatékony etika- és integritásoktatás a rendészeti képzés különböző 
színterein? 

22. Érveljen meggyőzően amellett, hogy az integritás szemlélet és 
menedzsment hatékonyabb lehet a korrupció elleni fellépésben, mint a 
puszta büntetőjogi megközelítés! 

 
Rendészeti jog és közigazgatás 

23. Mutassa be a tanúvallomás szerepét az általános közigazgatási rendtartás 

(Ákr.) bizonyítási rendszerében! Ismertesse az Ákr. tanúra és 
tanúvallomásra vonatkozó szabályait! 

24. Ismertesse a keresetre vonatkozó alapvető rendelkezéseket a közigazgatási 

perrendtartás alapján! 
 

Rendészettörténet 

25. Ismertesse a modern magyar rendészet kialakulásának előzményeit, 
történetét! 

26. Ismertesse egy, a magyar rendészet történetében meghatározó 
rendészettudomány művelőjének életét és főbb munkásságát! Helyezze azt 

el a magyar rendészet történetében! 
 

Szervezetvezetés elmélete 

27. Összefüggéseiben mutassa be és elemezze a rendészeti szervezetek 

vezetése során alkalmazott vezetési funkciókat és azok főbb jellemzőit! 



28. Ismertesse a szervezeti kultúra fogalmát, meghatározását és tartalmát. 
Mutassa be a szervezeti kultúra kialakulását, szintjeit, a szervezetek 

értékválasztását, a szervezeti karaktereket! 
 

II. Rendészeti szakterület 

Külföldiek rendészete 

29. Helyezze el a külföldiek rendészetét a migráció, az idegenjog és az 
idegenjogi igazgatás keretén belül! 

30. Mutassa be a hazai migrációs szervezetrendszer fejlődését napjainkig, 
valamint sorolja fel a magyar idegenrendészeti hatóságokat! 

31. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyekkel kapcsolatos rendészeti kérdések közösségi és hazai jogi 
alapjait, valamint a fenti személyi körrel szemben alkalmazható rendészeti 

eszközöket! 
 

Határrendészet 

32. Ismertesse a biztonsági okmányok meghatározó biztonsági 
elemeit/okmányvédelmi rendszerét! 

33. Ismertesse a biometrikus adatok jelentőségét a tagállami úti okmányoknál! 

34. Ismertesse az államhatárral összefüggő alapfogalmak tartalmát 
(államhatár, határvonal), határolja el a határterület és a határtérség 

tartalmi jelentését és határozza meg Magyarország határviszonylatainak 
helyét, szerepét az Európai Unióban! 

35. Határozza meg az integrált határigazgatás tartalmát és ismertesse 

Magyarország helyét, szerepét az integrált határigazgatási modellen belül! 
 

Közlekedésrendészeti ismeretek 

36. Ismertesse a közúti forgalom ellenőrzésének általános elveit, módszereit, 

taktikáit. A vezetői engedély helyszíni elvételének eseteit. 
37. Ismertesse a közlekedési baleset helyszínén lefolytatandó rendőri eljárás 

általános szabályait, értesítési kötelezettségeket, hatásköröket! 
 

Közrendvédelmi ismeretek 

38. Mutassa be a körzeti megbízotti szolgálatot! 
39. Ismertesse a rendezvénybiztosítás parancsnoki feladatait. 

 

Rendészeti vezetési ismeretek 

40. Ismertesse a szolgálattervezés alapelvei. 

41. Mutassa be az alegység-parancsnok helyét, szerepét a csapatszolgálati 
feladatok végrehajtásában, munkájának tervező és szervező fázisait, a 

helyzetértékelés jelentősége. 
 

III. Bűnügyi szakterület 

Bűnügyi együttműködés 



42. Ismertesse a nemzetközi bűnügyi együttműködésben, az európai nyomozási 
határozat végrehajtásakor alkalmazott leplezett eszközökkel kapcsolatos 

főbb szabályozási elemeket és részletezze az ellenőrzött szállítás szabályait!  
43. Ismertesse a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésének formáit, 

melyek közül mutassa be a határon átnyúló megfigyelést!  

 

Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek 

44. Ismertesse a bűnügyi elemzés (bűnelemzés) fogalmát, mutassa be a 
statisztikai (stratégiai) alapú elemzési formákat! 

45. Ismertesse a bűnügyi elemzés alapelveit, az operatív (ügyhöz kötött) 
elemzési formákat! 

 

Bűnügyi szolgálati ismeretek 

46. Ismertesse a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez nem kötött 
eszközeit! 

47. Ismertesse a bűnügyi nyilvántartási rendszer felépítését és részletezze a 
bűntettesek nyilvántartásának céljait, adattartalmát! 

 

Bűnügyi vezetői ismeretek 

48. Definiálja a Rendőrség bűnügyi szakirányítását és sorolja fel az azt gyakorló 

vezetők stratégiai terveinek főbb elemeit!  
49. Ismertesse az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatóságának 

feladatrendszerét, szervezeti felépítését és szakmai irányítási funkcióját! 
 

Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása 

50. A kiberbűncselekmények jellemzői, típusai és ismertebb dokumentuma. 

Mutasson be a 2012. évi C. törvényben is nevesített kiberbűncselekményt, 
mint a gyermekpornográfia vagy az információs rendszer felhasználásával 
elkövetett deliktumot! 

51. Kérem fejtse ki, hogy milyen módon szükséges lefoglalni egy számítógépet! 
 

Gazdaságvédelmi ismeretek 

52. Ismertesse a gazdasági társaságok általános fogalmát és egyes típusainak 
fogalmát! Ismertesse, hogyan alakul a tagi felelősség az egyes gazdasági 
társasági formáknál a társaság tartozásaiért! 

53. Ismertesse a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységét, ezzel foglalkozó 
szervezeti elemeit, ezek feladatait, és soroljon fel legalább 5-öt azon 

bűncselekmények közül, melyek nyomozása a Rendőrség gazdaságvédelmi 
szervezeti egységeihez tartozik! 

 

IV. Büntetés-végrehajtási szakterület 

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek: 

54. Mutassa be, hogy az állampolgári/emberi jogok hogyan alakulnak át a 
büntetés-végrehajtási jogviszony keretei között az elitélti fogvatartotti 

kategóriában! 



55. Vesse egybe a büntetés-végrehajtási munkáltatás sajátosságait a Munka 
Törvénykönyve által szabályozott munkajogviszony jellemzőivel! 

 

Fogvatartás és reintegráció: 

56. Mutassa be a treatment hatását és gyakorlatban megnyilvánuló elemeit a 
végrehajtásban! 

57. Jellemezze a kapcsolattartás egyes elemeit! 
 

Büntetés-végrehajtási pszichológiai ismeretek: 

58. A fogvatartás helye és környezete: a börtön mint totális intézet jellemzői és 
önellentmondásai, ártalmai. 

59. A börtönpszichológiai fogalma, elhelyezése, a börtönpszichológus feladatai 
és szerepe a büntetés-végrehajtásban. 

 

Büntetés-végrehajtási biztonsági ismeretek: 

60. Melyek a kényszerítő eszközök alkalmazását tiltó és korlátozó, valamint a 
lőfegyver-használatot meghatározó részletes szabályok! 

61. Melyek a motozás, a biztonsági vizsgálat, valamint a mozgáskorlátozó 
eszközök alkalmazására vonatkozó szabályok! 

 

V. Katasztrófavédelem szakterület 

 

Katasztrófavédelem hatósági feladatok: 

62. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szerv iparbiztonsági, tűzvédelmi 
és polgári védelmi szakterületének hatósági és szakhatósági feladatait. 

63. Mutassa be a katasztrófavédelem szankció rendszerét. 

 

Katasztrófavédelmi jog és igazgatás: 

64. Sorolja fel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatrendszerét, a 
vonatkozó főbb jogszabályokat. 

65. Vázolja a veszélyhelyzetben történő együttműködés rendjét, és mutassa be 
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottságot és a hatáskörébe 

tartozó feladatokat. 
 

Katasztrófavédelem szervezetrendszere és működése: 

66. Mutassa be Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettségének főbb 

jellemzőit. 
67. Mutassa be a veszélyhelyzetet kiváltó főbb eseményeket. 

 

Katasztrófavédelmi műveletek: 

68. Mutassa be a katasztrófa-elhárítás beavatkozási tevékenységének 

jogszabályi hátterét. 
69. Mutassa be a katasztrófavédelmi műveletek helyét, szerepét, feladatait a 

nemzetközi katasztrófa-elhárításban. 
 

 



Polgári védelem: 

70. Ismertesse a Kat. tv. 52. §-a alapján a polgári védelem 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait. 

71. Ismertesse a polgári védelmi kötelezettség és mentesség szabályait, 
valamint nevezze meg azok körét, akik hivatásuk teljesítésével tesznek 
eleget a polgári védelmi kötelezettségnek. 

 
Iparbiztonság: 

72. Mutassa be az iparbiztonság jog-, intézmény és szervezetrendszerét, 
valamint ismertesse a létfontosságú rendszerekkel és a nukleárisbaleset 

elhárítással kapcsolatos feladatrendszert. 
73. Ismertesse a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezés, illetve a veszélyes áru szállítás üzemeltetői és állami feladatait. 
 

Tűzvédelem: 

74. Mutassa be a tűzmegelőzési és a tűzoltási szakterületek alapvető 

tevékenységeit, valamint ismertesse az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
alapján a tűzveszélyességi osztályba sorolás szabályait, valamint a 

tűzvédelmi tervezés alapelveit. 
75. Sorolja fel a tűzoltásvezető feladatait, ismertesse jogait és kötelezettségeit, 

valamint a biztonságos beavatkozás feltételeit. 


