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54 861 01 azonosítószámú  

Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek 

 

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR 

 

 

1. Ismertesse a hatály fogalmát, a hatályok fajtáit, a jogszabályok érvényességének jogi 

feltételeit, a hatály és az érvényesség közötti különbséget, illetve a jogalkotás fogalmát 

és folyamatát! 

2. Jellemezze Magyarország Alaptörvényét, a törvény alapvetéseit, szerkezetét, ismertes-

se az alapvető állampolgári jog fogalmát, az alapvető állampolgári jogokat és kötele-

zettségeket! 

3. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény /Ket./ eljárási szabályaira vonatkozóan, az alábbiak legfontosabb rendelkezé-

seit: eljárás megindítása, ügyintézési határidő, idézés, értesítés, tényállás tisztázása, bi-

zonyítékok, igazolási kérelem. 

4. Jellemezze a bűncselekmény fogalmi elemeit, súly szerinti felosztását, csoportosítsa a 

bűncselekmények elkövetőit és ismertesse a büntető törvénykönyv elkövetőkre vonat-

kozó rendelkezéseit! 

5. Ismertesse a lopás bűncselekmény alap- és minősített eseteit, továbbá ismertesse az 

erőszakos vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás, kifosztás, zsarolás szüksé-

ges és esetleges tényállási elemeit és határolja el ezen bűncselekményeket egymástól! 

6. Ismertesse a szabálysértés fogalmát és a jogforrásait, valamint a Szabs. tv. hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a szabálysértés elkövetői kategóriáit! 

7. Ismertesse és fejtse ki a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések 

lényegét! 

8. Sorolja fel a szabálysértési eljárásban alkalmazható kényszerintézkedéseket, és ismer-

tesse ezek lényegét! 

9. Ismertesse a bizonyítás általános szabályait és a bizonyítási eszközöket a szabálysérté-

si eljárásban! 
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10. Ismertesse a helyszíni bírságolás általános szabályait és gyakorlati végrehajtását! 

(Helyszíni bírságolás összege, kiszabásának feltételei: jogszabályi, alanyi feltételekre 

vonatkozó rendelkezések, kizáró okait, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerve-

ket és személyeket!) 

11. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a személyazonosság igazolásával kapcsola-

tos kötelességek megszegése szabálysértés tényállásának megvalósulásához szükséges 

elemeket!  

12. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

tényállásának megvalósulásához szükséges elemeket! 

13. Ismertesse a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy közterületen, lakásban 

vagy vadászaton történő rendőri ellenőrzésének szempontjait! 

14. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a tulajdon elleni szabálysértés tényállásá-

nak megvalósulásához szükséges elemeket! 

15. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a garázdaság- és a koldulás szabálysértés 

tényállásainak megvalósulásához szükséges elemeket! 

16. Ismertesse a szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalmát, valamint az aláren-

delt szóbeli és írásbeli jelentési kötelezettségét! 

17. Ismertesse a rendőrség fogalmát, feladatát, szolgálati tagozódását, valamint az általá-

nos rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tagozódását! 

18. Ismertesse a szolgálati fellépés módját, valamint az intézkedési kötelezettséget szolgá-

latban és szolgálaton kívül!  

19. Ismertesse a rendőri intézkedés alapelveit, fejtse ki azokat, valamint ismertesse, hogy 

az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából a rendőr milyen különbsé-

geket tehet! 

20. Ismertesse az őr- és járőr eligazítására valamint beszámoltatására vonatkozó szabályo-

kat, sorolja fel, hogy az eligazító parancsnok mit köteles ellenőrizni az eligazítás so-

rán! 

21. Ismertesse a helyszínbiztosítás fogalmát, valamint a helyszínbiztosító rendőr feladata-

it! 

22. Ismertesse a ruházat-csomag jármű átvizsgálásának eseteit, célját, szabályait!  

23. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr testi kényszert, fejtse ki a végrehajtásának 

alapvető szabályait! Határolja el a passzív illetve az aktív ellenszegülést! 

24. Ismertesse a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó alapelveket, a megelőző, 

valamint az azt követő intézkedéseket!  

25. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr bilincset, a bilincselés módjait, valamint sorol-

ja fel a bilincshasználat különösen indokolt eseteit! 

26. Ismertesse a vegyi eszköz, rendőrbot alkalmazásának eseteit, valamint alkalmazásuk 

szabályait, továbbá a kényszerítő eszközök helyettesítésének szabályait! 
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27. Sorolja fel a lőfegyverhasználatot megelőző intézkedéseket, valamint ismertesse azok 

mellőzésének szabályait! Ismertesse a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövéseket, 

valamint azok leadásának szabályait! 

28. Ismertesse a lőfegyverhasználatra vonatkozó tilalmakat, illetve a lőfegyverhasználatot 

követő rendőri intézkedéseket! 

29. Ismertesse a lőfegyverhasználat eseteit, és elemezze azokat!  

30. Ismertesse a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét, sorolja fel kikre és 

mely eszközök tekintetében nem vonatkozik a tilalom! 

31. Ismertesse, hogy a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatóságai határozat nélkül 

mikor léphet be, majd elemezze az ismertetett eseteket!  

32. Ismertesse a biztonsági intézkedés fogalmát, eseteit és az intézkedés rendjét 

(Szolg.Szab. 10.§)! 

33. Ismertesse az elővezetés fogalmát, valamint, hogy kik rendelhetik el az elővezetést, 

ismertesse az elállás és mellőzés szabályait! 

34. Ismertesse az előállítás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

35. Ismertesse az elfogás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

36. Ismertesse az úttal kapcsolatos alapfogalmakat! 

37. Határozza meg a következő fogalmakat: jármű, gépjármű, gépkocsi, személygépkocsi, 

motorkerékpár, járműszerelvény!  

38. Ismertesse a járművek közlekedésben való részvételének feltételeit!  

39. Ismertesse a gyalogos és kerékpáros közlekedés általános szabályait! Ismertesse a jár-

mű közlekedés általános szabályait! (Elindulás, haladás az úton, sebesség)  

40. Ismertesse a közúti balesetekre vonatkozó rendelkezéseket a KRESZ 58.§ alapján! 

41. Ismertesse a közlekedési baleset fogalmát és csoportosítsa kimenetelük szerint a bal-

eseteket! 

42. Sorolja fel és mutassa be a fő-, kiegészítő- és kisegítő karjelzéseket illetve ismertesse 

jelentésüket! 

43. Ismertesse a gyalogos járőrpár által végrehajtott jármű megállítás szabályait illetve az 

erre vonatkozó biztonsági rendszabályokat! 

44. Ismertesse a járművezetés KRESZ-ben meghatározott személyi feltételeit, továbbá so-

rolja fel a járművezetésre jogosító okmányokat és a járművezetés igazolására szolgáló 

egyéb iratokat! 

45. Ismertesse a vezetői engedély tartalmi elemeit, a kezdő és a nemzetközi vezetői enge-

dély legfontosabb jellemzőit, illetve sorolja fel a vezetői engedélybe bejegyezhető 

nemzetközi-, valamint nemzeti kategóriákat! 
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46. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet alapján a vezetői engedély helyszíni elvételé-

nek eseteit és ismertesse a B nemzetközi kategóriával vezethető járműveket valamint a 

kategória orvosi érvényességének lejárta után vezethető járműveket! 

47. Határozza meg a rendszámtábla fogalmát, valamint sorolja fel a rendszámtábla alaptí-

pusait, méret szerinti típusait!  

48. Ismertesse a forgalmi okmányok általános meghatározását, valamint a forgalmi enge-

dély típusait! Röviden ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a DT, illetve a CK betűjelű különleges rendszámtábla! 

49. Határozza meg a regisztrációs matrica és az érvényesítő címke fogalmát, sorolja fel a 

címkekészlet részeit! Ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a P, illetve az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla! 

50. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet szerint a forgalmi engedély helyszíni elvételé-

nek alapeseteit, valamint ismertesse az M, SP, P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák 

helyszíni elvételére vonatkozó előírásokat! 

51. Mutassa be a magyarországi, modernkori határrendészet kialakulásának főbb állomá-

sait, és a rendőrség határrendészeti feladatrendszerét! 

52. Ismertesse az államterület fogalmát, továbbá az államhatár és a határvonal fogalmát és 

felosztási lehetőségeit, a határterület fogalmát, illetve a határjelek fajtáit! 

53. Mutassa be a határrendészeti szolgálati ág felépítését központi, területi (belső- és külső 

határos MRFK) és helyi szinten! 

54. Mutassa be a rendőrség államhatár rendjének fenntartását biztosító feladatrendszerét! 

55. Mutassa be a határrendsértések és határrendi esetek rendszerét gyakorlati példákon ke-

resztül! 

56. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásá-

nak és tartózkodásának (180 napon belül 90 napot meg nem haladó, 90 napot megha-

ladó és állandó tartózkodás) szabályait! Ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok és bejelentési kötelezettségek rendszerét! 

57. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és 180 napon belül 90 

napot meg nem haladó tervezett tartózkodásának szabályait! Gyakorlati példákon ke-

resztül ismertesse a másik tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási enge-

déllyel való tartózkodás szabályait! 

58. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó 

és állandó tartózkodásának szabályait, ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok rendszerét! Ismertesse az ITJI- re vonatkozó rendészeti szabályokat! 

59. Ismertesse a belső határokon a határellenőrzés visszaállításának a rendjét!  

60. Ismertesse a Schengeni információs rendszerben történő jelzéseket, a találat esetén te-

endő intézkedéseket! 

61. Határozza meg a büntetőeljárás fogalmát, sorolja fel az alapelveit! 
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62. Határozza meg a büntetőeljárás-jog fogalmát, ismertesse a jogforrásait! 

63. Sorolja fel a büntetőeljárás hatóságait, ismertesse a büntetőeljárás menetét! 

64. Ismertesse a nyomozóhatóság büntetőeljárással kapcsolatos feladatait, valamint a 

nyomozóhatóságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályokat! 

65. Sorolja fel a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, ismertesse jogaikat, kötelezett-

ségeiket! 

66. Ismertesse a bizonyítás eszközeit és sorolja fel a bizonyítási eljárásokat, röviden jelle-

mezze azokat! 

67. Ismertesse büntetőeljárási kényszerintézkedések csoportosítását! 

68. Helyezze el a krimináltechnika tudományágazatát a kriminalisztika rendszerében, so-

rolja fel a krimináltechnika ágait, röviden határozza meg főbb tevékenységi körüket! 

69. Ismertesse a helyszín fogalmát és fajtáit, sorolja fel a helyszínbiztosítás feladatait! 

70. Ismertesse a nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai jellemzőit! 

71. Határozza meg a nyomozás helyét és szerepét a büntetőeljárásban, ismertesse alapvető 

céljait, és feladatait. 

72. Ismertesse a jegyzőkönyv és a határozat alaki és tartalmi kellékeit! 

73. Ismertesse a feljelentés megtételének és a magánindítvány előterjesztésének szabálya-

it, valamint a nyomozás elrendelésének feltételeit. 

74. Mit értünk halaszthatatlan nyomozási cselekmény alatt, mit tud a hatósági tanú alkal-

mazásáról? 

75. Ismertesse a határidő, illetve a határnap fogalmát. Példákon keresztül magyarázza el, 

hogyan kell megállapítani az órákban, napokban, hónapokban vagy években megadott 

határidőt! 

76. Határozza meg az idézés és értesítés fogalmát, milyen módjai vannak az idézésnek, ér-

tesítésnek? Sorolja fel az idézéssel szembeni mulasztás jogkövetkezményeit. 

77. Ismertesse a nyomozó hatóság adatszerző tevékenységének eljárásjogi szabályait és az 

adatszerzés kriminalisztikai módszereit! 

78. Magyarázza a bűnügyi költség és a büntetőeljárási költség közötti különbséget, hatá-

rozza meg a bűnügyi költségek körét. 

79. Sorolja fel a körözés elrendelésének lehetőségeit, mikor és ki ellen kell elfogatóparan-

csot kiadni, és elfogás esetén melyek az elsődleges intézkedések! 

80. Ismertesse a tanúkihallgatásra vonatkozó főbb büntetőeljárás- jogi szabályokat! 

81. Melyek a tanú vallomástételének abszolút és relatív akadályai? 

82. Ismertesse a tanú védelmének lehetőségeit, legfontosabb eljárásjogi szabályait! 

83. Ismertesse a szakértői vizsgálat és a szakvélemény jelentőségét az eljárás során! 
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84. Ismertesse a szaktanácsadó szerepét a büntetőeljárásban, valamint a poligráfos vizsgá-

lat és a bűnügyi szolgálati kutya igénybevételének lehetőségeit a nyomozás során! 

85. Mire kell figyelmeztetni a gyanúsítottat a kihallgatása során, melyek a terhelt vallomá-

sára vonatkozó eljárásjogi szabályok? 

86. Ismertesse a gyanúsított kihallgatására vonatkozó krimináltaktikai ajánlásokat! 

87. Ismertesse a helyszíni szemle lefolytatására vonatkozó krimináltaktikai ajánlásokat! 

88. Ismertesse a felismerésre bemutatás végrehajtására vonatkozó krimináltaktikai ajánlá-

sokat! 

89. Példákon keresztül ismertesse a nyomozás megszüntetésének eseteit! 

90. Példákon keresztül ismertesse a nyomozás felfüggesztésének eseteit! 

91. Mi a közvetítői eljárás lényege, mely esetekben kerülhet sor az alkalmazására? 

92. Ismertesse a nyomozási iratainak megismerésére vonatkozó szabályokat, valamint a 

jogorvoslat lehetőségeit a nyomozás során! 

93. Sorolja fel az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás törvényi feltételeit! 

94. Melyek az őrizetbe vétel, és előzetes letartóztatás foganatosításához szükséges felada-

tok, intézkedések? 

95. Ismertesse a lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet és a távoltartás elrendelésének fel-

tételeit, ellenőrzésük szabályait! 

96.  Sorolja fel a házkutatás, lefoglalás, motozás elrendelésének feltételeit! 

97. Ismertesse a házkutatás végrehajtásának krimináltaktikai ajánlásait! 

98. Határozza meg a kriminológia tárgyát, majd sorolja fel a bűncselekmények áldozatai-

nak védelmével kapcsolatos rendőri feladatokat! 

99. Ismertesse a családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos bűnügyi feladatokat! 

100. Ismertesse a különeljárások főbb jellemzőit a büntetőeljárásban (fiatalkorúak elleni 

büntetőeljárás, magánvádas eljárás, bíróság elé állítás, stb.)! 

101. Példákon keresztül mutassa be a rendőr szolgálati tevékenységét érintő korrupció meg-

jelenési formáit és a kezelésükre alkalmazható megfelelő gyakorlatot! 
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54 861 01 azonosítószámú  

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek 

 

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR 

 

1. Ismertesse a hatály fogalmát, a hatályok fajtáit, a jogszabályok érvényességének jogi 

feltételeit, a hatály és az érvényesség közötti különbséget, illetve a jogalkotás fogalmát 

és folyamatát! 

2. Jellemezze Magyarország Alaptörvényét, a törvény alapvetéseit, szerkezetét, ismertes-

se az alapvető állampolgári jog fogalmát, az alapvető állampolgári jogokat és kötele-

zettségeket! 

3. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény /Ket./ eljárási szabályaira vonatkozóan, az alábbiak legfontosabb rendelkezé-

seit: eljárás megindítása, ügyintézési határidő, idézés, értesítés, tényállás tisztázása, bi-

zonyítékok, igazolási kérelem. 

4. Jellemezze a bűncselekmény fogalmi elemeit, súly szerinti felosztását, csoportosítsa a 

bűncselekmények elkövetőit és ismertesse a büntető törvénykönyv elkövetőkre vonat-

kozó rendelkezéseit! 

5. Ismertesse a lopás bűncselekmény alap- és minősített eseteit, továbbá ismertesse az 

erőszakos vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás, kifosztás, zsarolás szüksé-

ges és esetleges tényállási elemeit és határolja el ezen bűncselekményeket egymástól! 

6. Ismertesse a szabálysértés fogalmát és a jogforrásait, valamint a Szabs. tv. hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a szabálysértés elkövetői kategóriáit! 

7. Ismertesse és fejtse ki a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések 

lényegét! 

8. Sorolja fel a szabálysértési eljárásban alkalmazható kényszerintézkedéseket, és ismer-

tesse ezek lényegét! 

9. Ismertesse a bizonyítás általános szabályait és a bizonyítási eszközöket a szabálysérté-

si eljárásban! 
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10. Ismertesse a helyszíni bírságolás általános szabályait és gyakorlati végrehajtását! 

(Helyszíni bírságolás összege, kiszabásának feltételei: jogszabályi, alanyi feltételekre 

vonatkozó rendelkezések, kizáró okait, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerve-

ket és személyeket!) 

11. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a személyazonosság igazolásával kapcsola-

tos kötelességek megszegése szabálysértés tényállásának megvalósulásához szükséges 

elemeket!  

12. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

tényállásának megvalósulásához szükséges elemeket! 

13. Ismertesse a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy közterületen, lakásban 

vagy vadászaton történő rendőri ellenőrzésének szempontjait! 

14. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a tulajdon elleni szabálysértés tényállásá-

nak megvalósulásához szükséges elemeket! 

15. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a garázdaság- és a koldulás szabálysértés 

tényállásainak megvalósulásához szükséges elemeket! 

16. Ismertesse a szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalmát, valamint az aláren-

delt szóbeli és írásbeli jelentési kötelezettségét! 

17. Ismertesse a rendőrség fogalmát, feladatát, szolgálati tagozódását, valamint az általá-

nos rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tagozódását! 

18. Ismertesse a szolgálati fellépés módját, valamint az intézkedési kötelezettséget szolgá-

latban és szolgálaton kívül!  

19. Ismertesse a rendőri intézkedés alapelveit, fejtse ki azokat, valamint ismertesse, hogy 

az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából a rendőr milyen különbsé-

geket tehet! 

20. Ismertesse az őr- és járőr eligazítására valamint beszámoltatására vonatkozó szabályo-

kat, sorolja fel, hogy az eligazító parancsnok mit köteles ellenőrizni az eligazítás so-

rán! 

21. Ismertesse a helyszínbiztosítás fogalmát, valamint a helyszínbiztosító rendőr feladata-

it! 

22. Ismertesse a ruházat-csomag jármű átvizsgálásának eseteit, célját, szabályait!  

23. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr testi kényszert, fejtse ki a végrehajtásának 

alapvető szabályait! Határolja el a passzív illetve az aktív ellenszegülést! 

24. Ismertesse a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó alapelveket, a megelőző, 

valamint az azt követő intézkedéseket!  

25. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr bilincset, a bilincselés módjait, valamint sorol-

ja fel a bilincshasználat különösen indokolt eseteit! 

26. Ismertesse a vegyi eszköz, rendőrbot alkalmazásának eseteit, valamint alkalmazásuk 

szabályait, továbbá a kényszerítő eszközök helyettesítésének szabályait! 
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27. Sorolja fel a lőfegyverhasználatot megelőző intézkedéseket, valamint ismertesse azok 

mellőzésének szabályait! Ismertesse a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövéseket, 

valamint azok leadásának szabályait! 

28. Ismertesse a lőfegyverhasználatra vonatkozó tilalmakat, illetve a lőfegyverhasználatot 

követő rendőri intézkedéseket! 

29. Ismertesse a lőfegyverhasználat eseteit, és elemezze azokat!  

30. Ismertesse a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét, sorolja fel kikre és 

mely eszközök tekintetében nem vonatkozik a tilalom! 

31. Ismertesse, hogy a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatóságai határozat nélkül 

mikor léphet be, majd elemezze az ismertetett eseteket!  

32. Ismertesse a biztonsági intézkedés fogalmát, eseteit és az intézkedés rendjét 

(Szolg.Szab. 10.§)! 

33. Ismertesse az elővezetés fogalmát, valamint, hogy kik rendelhetik el az elővezetést, 

ismertesse az elállás és mellőzés szabályait! 

34. Ismertesse az előállítás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

35. Ismertesse az elfogás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

36. Ismertesse az úttal kapcsolatos alapfogalmakat! 

37. Határozza meg a következő fogalmakat: jármű, gépjármű, gépkocsi, személygépkocsi, 

motorkerékpár, járműszerelvény!  

38. Ismertesse a járművek közlekedésben való részvételének feltételeit!  

39. Ismertesse a gyalogos és kerékpáros közlekedés általános szabályait! Ismertesse a jár-

mű közlekedés általános szabályait! (Elindulás, haladás az úton, sebesség)  

40. Ismertesse a közúti balesetekre vonatkozó rendelkezéseket a KRESZ 58.§ alapján! 

41. Ismertesse a közlekedési baleset fogalmát és csoportosítsa kimenetelük szerint a bal-

eseteket! 

42. Sorolja fel és mutassa be a fő-, kiegészítő- és kisegítő karjelzéseket illetve ismertesse 

jelentésüket! 

43. Ismertesse a gyalogos járőrpár által végrehajtott jármű megállítás szabályait illetve az 

erre vonatkozó biztonsági rendszabályokat! 

44. Ismertesse a járművezetés KRESZ-ben meghatározott személyi feltételeit, továbbá so-

rolja fel a járművezetésre jogosító okmányokat és a járművezetés igazolására szolgáló 

egyéb iratokat! 

45. Ismertesse a vezetői engedély tartalmi elemeit, a kezdő és a nemzetközi vezetői enge-

dély legfontosabb jellemzőit, illetve sorolja fel a vezetői engedélybe bejegyezhető 

nemzetközi-, valamint nemzeti kategóriákat! 
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46. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet alapján a vezetői engedély helyszíni elvételé-

nek eseteit és ismertesse a B nemzetközi kategóriával vezethető járműveket valamint a 

kategória orvosi érvényességének lejárta után vezethető járműveket! 

47. Határozza meg a rendszámtábla fogalmát, valamint sorolja fel a rendszámtábla alaptí-

pusait, méret szerinti típusait!  

48. Ismertesse a forgalmi okmányok általános meghatározását, valamint a forgalmi enge-

dély típusait! Röviden ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a DT, illetve a CK betűjelű különleges rendszámtábla! 

49. Határozza meg a regisztrációs matrica és az érvényesítő címke fogalmát, sorolja fel a 

címkekészlet részeit! Ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a P, illetve az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla! 

50. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet szerint a forgalmi engedély helyszíni elvételé-

nek alapeseteit, valamint ismertesse az M, SP, P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák 

helyszíni elvételére vonatkozó előírásokat! 

51. Mutassa be a magyarországi, modernkori határrendészet kialakulásának főbb állomá-

sait, és a rendőrség határrendészeti feladatrendszerét! 

52. Ismertesse az államterület fogalmát, továbbá az államhatár és a határvonal fogalmát és 

felosztási lehetőségeit, a határterület fogalmát, illetve a határjelek fajtáit! 

53. Mutassa be a határrendészeti szolgálati ág felépítését központi, területi (belső- és külső 

határos MRFK) és helyi szinten! 

54. Mutassa be a rendőrség államhatár rendjének fenntartását biztosító feladatrendszerét! 

55. Mutassa be a határrendsértések és határrendi esetek rendszerét gyakorlati példákon ke-

resztül! 

56. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásá-

nak és tartózkodásának (180 napon belül 90 napot meg nem haladó, 90 napot megha-

ladó és állandó tartózkodás) szabályait! Ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok és bejelentési kötelezettségek rendszerét! 

57. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és 180 napon belül 90 

napot meg nem haladó tervezett tartózkodásának szabályait! Gyakorlati példákon ke-

resztül ismertesse a másik tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási enge-

déllyel való tartózkodás szabályait! 

58. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó 

és állandó tartózkodásának szabályait, ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok rendszerét! Ismertesse az ITJI- re vonatkozó rendészeti szabályokat! 

59. Ismertesse a belső határokon a határellenőrzés visszaállításának a rendjét!  

60. Ismertesse a Schengeni információs rendszerben történő jelzéseket, a találat esetén te-

endő intézkedéseket! 

61. Határozza meg a büntetőeljárás fogalmát, sorolja fel az alapelveit! 
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62. Határozza meg a büntetőeljárás-jog fogalmát, ismertesse a jogforrásait! 

63. Sorolja fel a büntetőeljárás hatóságait, ismertesse a büntetőeljárás menetét! 

64. Ismertesse a nyomozóhatóság büntetőeljárással kapcsolatos feladatait, valamint a 

nyomozóhatóságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályokat! 

65. Sorolja fel a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, ismertesse jogaikat, kötelezett-

ségeiket! 

66. Ismertesse a bizonyítás eszközeit és sorolja fel a bizonyítási eljárásokat, röviden jelle-

mezze azokat! 

67. Ismertesse büntetőeljárási kényszerintézkedések csoportosítását! 

68. Helyezze el a krimináltechnika tudományágazatát a kriminalisztika rendszerében, so-

rolja fel a krimináltechnika ágait, röviden határozza meg főbb tevékenységi körüket! 

69. Ismertesse a helyszín fogalmát és fajtáit, sorolja fel a helyszínbiztosítás feladatait! 

70. Ismertesse a nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai jellemzőit! 

71. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek visszairá-

nyítására, kiutasítására és a velük szemben elrendelhető BTT- re vonatkozó szabályo-

kat! 

72. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben elrendelt visszairányítás 

szabályait, továbbá a kiutasítási okokat és önálló BTT elrendelésének eseteit! Ismer-

tesse és gyakorlati példákon keresztül részletezze a „non- refoulement” elvét! 

73. Részletezze az idegenrendészeti-, a kiutasítást előkészítő- és a menekültügyi őrizet kö-

zötti különbségeket, az őrizetbe vételi akadályok rendszerét és a kijelölt helyen való 

tartózkodás elrendelésére vonatkozó szabályokat! 

74. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzésére vonatkozó szabály-

rendszert, különös tekintettel az elfogás, előállítás és visszatartás kényszerintézkedé-

sekre! 

75. Ismertesse a fuvarozóra, légi fuvarozóra és a munkáltatóra vonatkozó felelősségi sza-

bályokat harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatosan! 

76. Ismertesse az eljárásbeli különbségeket okmányok nélküli és az okmányait magánál 

nem tartó harmadik országbeli állampolgárok esetében! 

77. Ismertesse és röviden mutassa be a Frontex feladatrendszerét! 

78. Ismertesse, milyen általános szabályok vonatkoznak a külföldi szerv határrendészeti 

feladatokat ellátó tagjára magyarországi közös műveletek során! 

79. Mutassa be és magyarázza el a többlépcsős, többvonalas határőrizet megvalósulását! 

80. Mutassa be a nagy létszámú határsértő csoport elfogásának különleges taktikai eleme-

it! 

81. Mutassa be a határrendészeti kirendeltség (kiemelt) általános felépítését és az egyes 

szolgálati személyek feladatait! 
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82. Mutassa be a határrendészeti szakterületre vonatkozó általános tilalmakat, továbbá az 

útlevélkezelőre vonatkozó tilalmakat! 

83. Sorolja fel a határrendészeti kirendeltség válságkezelő terveit és azok főbb tartalmi 

elemeit! 

84. Mutassa be a határrendészeti kirendeltség ügyeletesének feladatrendszerét, általános 

felelősségét, jogkörét, és az alá-, fölérendeltségi viszonyokat! 

85. Mutassa be az államhatárhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elkövetési módsze-

reit és jellemezze azokat! 

86. Mutassa be a határőrizeti tevékenység során alkalmazott technikai eszközöket és azok 

felhasználási területeit! 

87. Ismertesse az elkülönített helyen történő ellenőrzés szabályait! 

88. Ismertesse a fogadó útlevélkezelő, a terminálkezelő és a kutató feladatait! 

89. Ismertesse mikor érvényes és érvénytelen az úti okmány! 

90. Ismertesse az útlevél és az úti okmány fogalmát, továbbá a magyar magánútlevél ér-

vényességének időtartamát életkortól függően, valamint az ideiglenes magyar magán-

útlevél kiállításának okait és érvényességi idejét! 

91. Ismertesse a minimum és az alapos ellenőrzést és döntéseit! 

92. Ismertesse a beutazási feltételeket harmadik országbeli állampolgárok részére 180 na-

pon belül, 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetén, ismertesse a beutazási célt 

igazoló és alátámasztó egyéb okmányokat, továbbá válaszolja meg, hogy mivel iga-

zolható az anyagi fedezet! 

93. Ismertesse az SA-88 típusú határátléptető bélyegző formai, biztonsági elemeit, vala-

mint az átléptető bélyegző elhelyezésének szabályait! 

94. Ismertesse a rövid időtartamú tartózkodás utólagos bejegyzésére szolgáló bélyegző 

biztonsági elemeit, az alkalmazására vonatkozó szabályokat! 

95. Ismertesse a vízum fogalmát és a vízumtípusokat! 

96. Ismertesse a schengeni típusú vízumbélyeg kitöltési szabályait, és mutassa be az ok-

mánybiztonsági elemeit. 

97. Ismertesse a kishatárforgalmi engedélyre vonatkozó időbeni és területi érvényességre, 

államhatár átlépésre és tartózkodásra vonatkozó szabályozást! 

98. Sorolja fel az okmányok mechanikus rögzítéseit, és ismertesse a magasnyomtatás 

technológiáját, valamint mutassa be, szemléltesse a magyar magánútlevélen! 

99. Ismertesse a síknyomtatás (ofszetnyomtatás), és a mélynyomtatás technológiáit, vala-

mint mutassa be, szemléltesse a magyar magánútlevélen! 

100. Ismertesse a hordozó anyagok biztonsági megoldásait: jelzőrostok, vízjelek, biztonsági 

szálak, valamint mutassa be, szemléltesse a magyar magánútlevélen! 
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101. Példákon keresztül mutassa be a rendőr szolgálati tevékenységét érintő korrup-

ció megjelenési formáit és a kezelésükre alkalmazható megfelelő gyakorlatot! 
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54 861 01 azonosítószámú  

Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek 

 

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR 

 

1. Ismertesse a hatály fogalmát, a hatályok fajtáit, a jogszabályok érvényességének jogi 

feltételeit, a hatály és az érvényesség közötti különbséget, illetve a jogalkotás fogalmát 

és folyamatát! 

2. Jellemezze Magyarország Alaptörvényét, a törvény alapvetéseit, szerkezetét, ismertes-

se az alapvető állampolgári jog fogalmát, az alapvető állampolgári jogokat és kötele-

zettségeket! 

3. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény /Ket./ eljárási szabályaira vonatkozóan, az alábbiak legfontosabb rendelkezé-

seit: eljárás megindítása, ügyintézési határidő, idézés, értesítés, tényállás tisztázása, bi-

zonyítékok, igazolási kérelem. 

4. Jellemezze a bűncselekmény fogalmi elemeit, súly szerinti felosztását, csoportosítsa a 

bűncselekmények elkövetőit és ismertesse a büntető törvénykönyv elkövetőkre vonat-

kozó rendelkezéseit! 

5. Ismertesse a lopás bűncselekmény alap- és minősített eseteit, továbbá ismertesse az 

erőszakos vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás, kifosztás, zsarolás szüksé-

ges és esetleges tényállási elemeit és határolja el ezen bűncselekményeket egymástól! 

6. Ismertesse a szabálysértés fogalmát és a jogforrásait, valamint a Szabs. tv. hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a szabálysértés elkövetői kategóriáit! 

7. Ismertesse és fejtse ki a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések 

lényegét! 

8. Sorolja fel a szabálysértési eljárásban alkalmazható kényszerintézkedéseket, és ismer-

tesse ezek lényegét! 

9. Ismertesse a bizonyítás általános szabályait és a bizonyítási eszközöket a szabálysérté-

si eljárásban! 
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10. Ismertesse a helyszíni bírságolás általános szabályait és gyakorlati végrehajtását! 

(Helyszíni bírságolás összege, kiszabásának feltételei: jogszabályi, alanyi feltételekre 

vonatkozó rendelkezések, kizáró okait, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerve-

ket és személyeket!) 

11. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a személyazonosság igazolásával kapcsola-

tos kötelességek megszegése szabálysértés tényállásának megvalósulásához szükséges 

elemeket!  

12. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

tényállásának megvalósulásához szükséges elemeket! 

13. Ismertesse a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy közterületen, lakásban 

vagy vadászaton történő rendőri ellenőrzésének szempontjait! 

14. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a tulajdon elleni szabálysértés tényállásá-

nak megvalósulásához szükséges elemeket! 

15. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a garázdaság- és a koldulás szabálysértés 

tényállásainak megvalósulásához szükséges elemeket! 

16. Ismertesse a szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalmát, valamint az aláren-

delt szóbeli és írásbeli jelentési kötelezettségét! 

17. Ismertesse a rendőrség fogalmát, feladatát, szolgálati tagozódását, valamint az általá-

nos rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tagozódását! 

18. Ismertesse a szolgálati fellépés módját, valamint az intézkedési kötelezettséget szolgá-

latban és szolgálaton kívül!  

19. Ismertesse a rendőri intézkedés alapelveit, fejtse ki azokat, valamint ismertesse, hogy 

az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából a rendőr milyen különbsé-

geket tehet! 

20. Ismertesse az őr- és járőr eligazítására valamint beszámoltatására vonatkozó szabályo-

kat, sorolja fel, hogy az eligazító parancsnok mit köteles ellenőrizni az eligazítás so-

rán! 

21. Ismertesse a helyszínbiztosítás fogalmát, valamint a helyszínbiztosító rendőr feladata-

it! 

22. Ismertesse a ruházat-csomag jármű átvizsgálásának eseteit, célját, szabályait!  

23. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr testi kényszert, fejtse ki a végrehajtásának 

alapvető szabályait! Határolja el a passzív illetve az aktív ellenszegülést! 

24. Ismertesse a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó alapelveket, a megelőző, 

valamint az azt követő intézkedéseket!  

25. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr bilincset, a bilincselés módjait, valamint sorol-

ja fel a bilincshasználat különösen indokolt eseteit! 

26. Ismertesse a vegyi eszköz, rendőrbot alkalmazásának eseteit, valamint alkalmazásuk 

szabályait, továbbá a kényszerítő eszközök helyettesítésének szabályait! 
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27. Sorolja fel a lőfegyverhasználatot megelőző intézkedéseket, valamint ismertesse azok 

mellőzésének szabályait! Ismertesse a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövéseket, 

valamint azok leadásának szabályait! 

28. Ismertesse a lőfegyverhasználatra vonatkozó tilalmakat, illetve a lőfegyverhasználatot 

követő rendőri intézkedéseket! 

29. Ismertesse a lőfegyverhasználat eseteit, és elemezze azokat!  

30. Ismertesse a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét, sorolja fel kikre és 

mely eszközök tekintetében nem vonatkozik a tilalom! 

31. Ismertesse, hogy a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatóságai határozat nélkül 

mikor léphet be, majd elemezze az ismertetett eseteket!  

32. Ismertesse a biztonsági intézkedés fogalmát, eseteit és az intézkedés rendjét 

(Szolg.Szab. 10.§)! 

33. Ismertesse az elővezetés fogalmát, valamint, hogy kik rendelhetik el az elővezetést, 

ismertesse az elállás és mellőzés szabályait! 

34. Ismertesse az előállítás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

35. Ismertesse az elfogás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

36. Ismertesse az úttal kapcsolatos alapfogalmakat! 

37. Határozza meg a következő fogalmakat: jármű, gépjármű, gépkocsi, személygépkocsi, 

motorkerékpár, járműszerelvény!  

38. Ismertesse a járművek közlekedésben való részvételének feltételeit!  

39. Ismertesse a gyalogos és kerékpáros közlekedés általános szabályait! Ismertesse a jár-

mű közlekedés általános szabályait! (Elindulás, haladás az úton, sebesség)  

40. Ismertesse a közúti balesetekre vonatkozó rendelkezéseket a KRESZ 58.§ alapján! 

41. Ismertesse a közlekedési baleset fogalmát és csoportosítsa kimenetelük szerint a bal-

eseteket! 

42. Sorolja fel és mutassa be a fő-, kiegészítő- és kisegítő karjelzéseket illetve ismertesse 

jelentésüket! 

43. Ismertesse a gyalogos járőrpár által végrehajtott jármű megállítás szabályait illetve az 

erre vonatkozó biztonsági rendszabályokat! 

44. Ismertesse a járművezetés KRESZ-ben meghatározott személyi feltételeit, továbbá so-

rolja fel a járművezetésre jogosító okmányokat és a járművezetés igazolására szolgáló 

egyéb iratokat! 

45. Ismertesse a vezetői engedély tartalmi elemeit, a kezdő és a nemzetközi vezetői enge-

dély legfontosabb jellemzőit, illetve sorolja fel a vezetői engedélybe bejegyezhető 

nemzetközi-, valamint nemzeti kategóriákat! 
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46. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet alapján a vezetői engedély helyszíni elvételé-

nek eseteit és ismertesse a B nemzetközi kategóriával vezethető járműveket valamint a 

kategória orvosi érvényességének lejárta után vezethető járműveket! 

47. Határozza meg a rendszámtábla fogalmát, valamint sorolja fel a rendszámtábla alaptí-

pusait, méret szerinti típusait!  

48. Ismertesse a forgalmi okmányok általános meghatározását, valamint a forgalmi enge-

dély típusait! Röviden ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a DT, illetve a CK betűjelű különleges rendszámtábla! 

49. Határozza meg a regisztrációs matrica és az érvényesítő címke fogalmát, sorolja fel a 

címkekészlet részeit! Ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a P, illetve az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla! 

50. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet szerint a forgalmi engedély helyszíni elvételé-

nek alapeseteit, valamint ismertesse az M, SP, P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák 

helyszíni elvételére vonatkozó előírásokat! 

51. Mutassa be a magyarországi, modernkori határrendészet kialakulásának főbb állomá-

sait, és a rendőrség határrendészeti feladatrendszerét! 

52. Ismertesse az államterület fogalmát, továbbá az államhatár és a határvonal fogalmát és 

felosztási lehetőségeit, a határterület fogalmát, illetve a határjelek fajtáit! 

53. Mutassa be a határrendészeti szolgálati ág felépítését központi, területi (belső- és külső 

határos MRFK) és helyi szinten! 

54. Mutassa be a rendőrség államhatár rendjének fenntartását biztosító feladatrendszerét! 

55. Mutassa be a határrendsértések és határrendi esetek rendszerét gyakorlati példákon ke-

resztül! 

56. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásá-

nak és tartózkodásának (180 napon belül 90 napot meg nem haladó, 90 napot megha-

ladó és állandó tartózkodás) szabályait! Ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok és bejelentési kötelezettségek rendszerét! 

57. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és 180 napon belül 90 

napot meg nem haladó tervezett tartózkodásának szabályait! Gyakorlati példákon ke-

resztül ismertesse a másik tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási enge-

déllyel való tartózkodás szabályait! 

58. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó 

és állandó tartózkodásának szabályait, ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok rendszerét! Ismertesse az ITJI- re vonatkozó rendészeti szabályokat! 

59. Ismertesse a belső határokon a határellenőrzés visszaállításának a rendjét!  

60. Ismertesse a Schengeni információs rendszerben történő jelzéseket, a találat esetén te-

endő intézkedéseket! 

61. Határozza meg a büntetőeljárás fogalmát, sorolja fel az alapelveit! 



18 
 

62. Határozza meg a büntetőeljárás-jog fogalmát, ismertesse a jogforrásait! 

63. Sorolja fel a büntetőeljárás hatóságait, ismertesse a büntetőeljárás menetét! 

64. Ismertesse a nyomozóhatóság büntetőeljárással kapcsolatos feladatait, valamint a 

nyomozóhatóságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályokat! 

65. Sorolja fel a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, ismertesse jogaikat, kötelezett-

ségeiket! 

66. Ismertesse a bizonyítás eszközeit és sorolja fel a bizonyítási eljárásokat, röviden jelle-

mezze azokat! 

67. Ismertesse büntetőeljárási kényszerintézkedések csoportosítását! 

68. Helyezze el a krimináltechnika tudományágazatát a kriminalisztika rendszerében, so-

rolja fel a krimináltechnika ágait, röviden határozza meg főbb tevékenységi körüket! 

69. Ismertesse a helyszín fogalmát és fajtáit, sorolja fel a helyszínbiztosítás feladatait! 

70. Ismertesse a nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai jellemzőit! 

71. Ismertesse a KRESZ-ben meghatározott járművezetés személyi feltételeit és ismertes-

se a jogszabály megsértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 

72. Ismertesse a KRESZ-ben meghatározott közlekedésben résztvevőkre vonatkozó álta-

lános rendelkezéseket és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható in-

tézkedéseket! 

73. Ismertesse a KRESZ-ben meghatározott járművek közlekedésben való részvételének 

feltételeit és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 

74. Ismertesse a vezető, elsőbbség, előzés definícióját, feltételeit és tilalmait, és ismertesse 

a jogszabály megsértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 

75. Ismertesse a megállás, várakozás definícióját, tilalmait és ismertesse a jogszabály 

megsértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 

76. Ismertesse a személy és teherszállítás szabályait és ismertesse a jogszabály megsértése 

esetén foganatosítható intézkedéseket! 

77. Ismertesse a megkülönböztető és figyelmeztető jelzéseket használó illetve veszélyes 

anyagot szállító járművekre vonatkozó rendelkezéseket!  

78. Ismertesse a hatályos ORFK intézkedés alapján a járművek megállításának szabályait, 

és főbb taktikai ajánlásait! 

79. Sorolja fel a vezetői engedély helyszíni elvételének eseteit, illetve, hogy a vezetői en-

gedély helyszíni elvételével összefüggésben mi alapozhatja meg a hamisítás és az en-

gedéllyel történő visszaélés a gyanúját! 

80. Ismertesse, hogy az ”A”,”B”,”C” kategóriákban érvényesített vezetői engedély orvosi 

érvényesség lejárta után mely kategóriákban vezethet a járművezető járműveket a to-

vábbiakban,  és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható intézkedé-

seket! 
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81. Sorolja fel és röviden jellemezze a járművezetők egészségügyi alkalmassági csoportja-

it, és ismertesse az I. II. III. és IV. pályaalkalmassági kategóriákhoz tartozó jogosult-

ságokat! 

82. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet szerint a forgalmi engedély helyszíni elvételé-

nek eseteit és az eljárás rendjét! 

83. Ismertesse a hatósági engedély és jelzés együttes elvételének eseteit, illetve sorolja fel, 

mely esetekben jár a forgalmi engedély helyszíni elvételéhez kapcsolódóan a járművel 

való közlekedés közvetlen balesetveszéllyel. Ismertesse az eljárással kapcsolatos 

rendőri intézkedéseket, az eljárás rendjét! 

84. Ismertesse az engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetőivel szemben alkalmazott 

rendőri intézkedést! 

85. Ismertesse a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt álló személlyel szemben alkalma-

zandó rendőri intézkedést! 

86. Ismertesse a baleset fogalmát és csoportosítását kimenetelük szerint! 

87. Ismertesse a közlekedési balesetek helyszínén végrehajtandó helyszínbiztosítási fel-

adatokat! 

88. Ismertesse a közlekedési balesetekre vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályokat 

a 60/2010. ORFK utasítás alapján! 

89. Ismertesse közlekedési baleset esetén a személyekre és a járművekre vonatkozóan 

mely adatokat kell rögzíteni! 

90. Ismertesse a 7500 kilogrammot meghaladó tehergépkocsik kötelező tartozékait, vala-

mint biztonság-technikai berendezések ellenőrzési tevékenységeit! 

91. Ismertesse a közlekedési baleset helyszínén elvégzendő elsődleges állampolgári és 

rendőri feladatokat! 

92. Ismertesse a járművezető szervezetére hátrányosan ható szer kimutatására foganatosít-

ható intézkedések menetét, mutassa be a rendszeresített alkoholszondák használatát, 

ismertesse a rendszeresített drogtesztek fajtáit, használtuk szabályait! 

93. Csoportosítsa a közúti közlekedési szolgáltatás ellenőrzésével kapcsolatos rendőri fel-

adatokat. 

94. Ismertesse, hogy a közúti közlekedési szolgáltatások ellenőrzésekor, hogyan különíti 

el a saját számlás áru és személyszállítást, a díj ellenében végzett szolgáltatásoktól.  

95. Ismertesse a „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély esetén a vontatásra vonat-

kozó szabályokat, és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható intéz-

kedéseket! 

96. Ismertesse a jármű kerekeire, világító, fényjelző berendezéseire, fékberendezésére, 

kormányberendezésére vonatkozó üzemeltetési, műszaki feltételeket, és ismertesse a 

jogszabály megsértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 
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97. Ismertesse a belföldi személyszállításban résztvevő gépjárműveket, azokat mely ese-

tekben nem kötelező tachográffal felszerelni, valamint ismertesse a jogszabály meg-

sértése esetén foganatosítható intézkedéseket! 

98. Ismertesse, hogy a belföldi személyszállításban résztvevő gépjárműveket mely esetek-

ben kötelező tachográffal felszerelni, valamint ismertesse a jogszabály megsértése ese-

tén foganatosítható intézkedéseket! 

99. Ismertesse, hogy az „AM” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel mely gépjár-

művek vezethetőek, és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható in-

tézkedéseket! 

100. Ismertesse az „A”, „B”, „C”, „D”, valamint a veszélyes anyagot szállító gépjárművek 

kötelező tartozékait, és ismertesse a jogszabály megsértése esetén foganatosítható in-

tézkedéseket! 

101. Példákon keresztül mutassa be a rendőr szolgálati tevékenységét érintő korrup-

ció megjelenési formáit és a kezelésükre alkalmazható megfelelő gyakorlatot! 
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54 861 01 azonosítószámú  

Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek 

 

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR 

 

1. Ismertesse a hatály fogalmát, a hatályok fajtáit, a jogszabályok érvényességének jogi 

feltételeit, a hatály és az érvényesség közötti különbséget, illetve a jogalkotás fogalmát 

és folyamatát! 

2. Jellemezze Magyarország Alaptörvényét, a törvény alapvetéseit, szerkezetét, ismertes-

se az alapvető állampolgári jog fogalmát, az alapvető állampolgári jogokat és kötele-

zettségeket! 

3. Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény /Ket./ eljárási szabályaira vonatkozóan, az alábbiak legfontosabb rendelkezé-

seit: eljárás megindítása, ügyintézési határidő, idézés, értesítés, tényállás tisztázása, bi-

zonyítékok, igazolási kérelem. 

4. Jellemezze a bűncselekmény fogalmi elemeit, súly szerinti felosztását, csoportosítsa a 

bűncselekmények elkövetőit és ismertesse a büntető törvénykönyv elkövetőkre vonat-

kozó rendelkezéseit! 

5. Ismertesse a lopás bűncselekmény alap- és minősített eseteit, továbbá ismertesse az 

erőszakos vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás, kifosztás, zsarolás szüksé-

ges és esetleges tényállási elemeit és határolja el ezen bűncselekményeket egymástól! 

6. Ismertesse a szabálysértés fogalmát és a jogforrásait, valamint a Szabs. tv. hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a szabálysértés elkövetői kategóriáit! 

7. Ismertesse és fejtse ki a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések 

lényegét! 

8. Sorolja fel a szabálysértési eljárásban alkalmazható kényszerintézkedéseket, és ismer-

tesse ezek lényegét! 

9. Ismertesse a bizonyítás általános szabályait és a bizonyítási eszközöket a szabálysérté-

si eljárásban! 
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10. Ismertesse a helyszíni bírságolás általános szabályait és gyakorlati végrehajtását! 

(Helyszíni bírságolás összege, kiszabásának feltételei: jogszabályi, alanyi feltételekre 

vonatkozó rendelkezések, kizáró okait, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerve-

ket és személyeket!) 

11. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a személyazonosság igazolásával kapcsola-

tos kötelességek megszegése szabálysértés tényállásának megvalósulásához szükséges 

elemeket!  

12. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés 

tényállásának megvalósulásához szükséges elemeket! 

13. Ismertesse a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy közterületen, lakásban 

vagy vadászaton történő rendőri ellenőrzésének szempontjait! 

14. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a tulajdon elleni szabálysértés tényállásá-

nak megvalósulásához szükséges elemeket! 

15. Ismertesse, és példán keresztül mutassa be a garázdaság- és a koldulás szabálysértés 

tényállásainak megvalósulásához szükséges elemeket! 

16. Ismertesse a szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalmát, valamint az aláren-

delt szóbeli és írásbeli jelentési kötelezettségét! 

17. Ismertesse a rendőrség fogalmát, feladatát, szolgálati tagozódását, valamint az általá-

nos rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tagozódását! 

18. Ismertesse a szolgálati fellépés módját, valamint az intézkedési kötelezettséget szolgá-

latban és szolgálaton kívül!  

19. Ismertesse a rendőri intézkedés alapelveit, fejtse ki azokat, valamint ismertesse, hogy 

az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából a rendőr milyen különbsé-

geket tehet! 

20. Ismertesse az őr- és járőr eligazítására valamint beszámoltatására vonatkozó szabályo-

kat, sorolja fel, hogy az eligazító parancsnok mit köteles ellenőrizni az eligazítás so-

rán! 

21. Ismertesse a helyszínbiztosítás fogalmát, valamint a helyszínbiztosító rendőr feladata-

it! 

22. Ismertesse a ruházat-csomag jármű átvizsgálásának eseteit, célját, szabályait!  

23. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr testi kényszert, fejtse ki a végrehajtásának 

alapvető szabályait! Határolja el a passzív illetve az aktív ellenszegülést! 

24. Ismertesse a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó alapelveket, a megelőző, 

valamint az azt követő intézkedéseket!  

25. Ismertesse, mikor alkalmazhat a rendőr bilincset, a bilincselés módjait, valamint sorol-

ja fel a bilincshasználat különösen indokolt eseteit! 

26. Ismertesse a vegyi eszköz, rendőrbot alkalmazásának eseteit, valamint alkalmazásuk 

szabályait, továbbá a kényszerítő eszközök helyettesítésének szabályait! 
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27. Sorolja fel a lőfegyverhasználatot megelőző intézkedéseket, valamint ismertesse azok 

mellőzésének szabályait! Ismertesse a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövéseket, 

valamint azok leadásának szabályait! 

28. Ismertesse a lőfegyverhasználatra vonatkozó tilalmakat, illetve a lőfegyverhasználatot 

követő rendőri intézkedéseket! 

29. Ismertesse a lőfegyverhasználat eseteit, és elemezze azokat!  

30. Ismertesse a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét, sorolja fel kikre és 

mely eszközök tekintetében nem vonatkozik a tilalom! 

31. Ismertesse, hogy a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatóságai határozat nélkül 

mikor léphet be, majd elemezze az ismertetett eseteket!  

32. Ismertesse a biztonsági intézkedés fogalmát, eseteit és az intézkedés rendjét 

(Szolg.Szab. 10.§)! 

33. Ismertesse az elővezetés fogalmát, valamint, hogy kik rendelhetik el az elővezetést, 

ismertesse az elállás és mellőzés szabályait! 

34. Ismertesse az előállítás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

35. Ismertesse az elfogás fogalmát, eseteit és elemezze azokat! 

36. Ismertesse az úttal kapcsolatos alapfogalmakat! 

37. Határozza meg a következő fogalmakat: jármű, gépjármű, gépkocsi, személygépkocsi, 

motorkerékpár, járműszerelvény!  

38. Ismertesse a járművek közlekedésben való részvételének feltételeit!  

39. Ismertesse a gyalogos és kerékpáros közlekedés általános szabályait! Ismertesse a jár-

mű közlekedés általános szabályait! (Elindulás, haladás az úton, sebesség)  

40. Ismertesse a közúti balesetekre vonatkozó rendelkezéseket a KRESZ 58.§ alapján! 

41. Ismertesse a közlekedési baleset fogalmát és csoportosítsa kimenetelük szerint a bal-

eseteket! 

42. Sorolja fel és mutassa be a fő-, kiegészítő- és kisegítő karjelzéseket illetve ismertesse 

jelentésüket! 

43. Ismertesse a gyalogos járőrpár által végrehajtott jármű megállítás szabályait illetve az 

erre vonatkozó biztonsági rendszabályokat! 

44. Ismertesse a járművezetés KRESZ-ben meghatározott személyi feltételeit, továbbá so-

rolja fel a járművezetésre jogosító okmányokat és a járművezetés igazolására szolgáló 

egyéb iratokat! 

45. Ismertesse a vezetői engedély tartalmi elemeit, a kezdő és a nemzetközi vezetői enge-

dély legfontosabb jellemzőit, illetve sorolja fel a vezetői engedélybe bejegyezhető 

nemzetközi-, valamint nemzeti kategóriákat! 
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46. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet alapján a vezetői engedély helyszíni elvételé-

nek eseteit és ismertesse a B nemzetközi kategóriával vezethető járműveket valamint a 

kategória orvosi érvényességének lejárta után vezethető járműveket! 

47. Határozza meg a rendszámtábla fogalmát, valamint sorolja fel a rendszámtábla alaptí-

pusait, méret szerinti típusait!  

48. Ismertesse a forgalmi okmányok általános meghatározását, valamint a forgalmi enge-

dély típusait! Röviden ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a DT, illetve a CK betűjelű különleges rendszámtábla! 

49. Határozza meg a regisztrációs matrica és az érvényesítő címke fogalmát, sorolja fel a 

címkekészlet részeit! Ismertesse, hogy milyen járműre és milyen forgalmi okmánnyal 

adható ki a P, illetve az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla! 

50. Sorolja fel a hatályos kormányrendelet szerint a forgalmi engedély helyszíni elvételé-

nek alapeseteit, valamint ismertesse az M, SP, P betűjelű ideiglenes rendszámtáblák 

helyszíni elvételére vonatkozó előírásokat! 

51. Mutassa be a magyarországi, modernkori határrendészet kialakulásának főbb állomá-

sait, és a rendőrség határrendészeti feladatrendszerét! 

52. Ismertesse az államterület fogalmát, továbbá az államhatár és a határvonal fogalmát és 

felosztási lehetőségeit, a határterület fogalmát, illetve a határjelek fajtáit! 

53. Mutassa be a határrendészeti szolgálati ág felépítését központi, területi (belső- és külső 

határos MRFK) és helyi szinten! 

54. Mutassa be a rendőrség államhatár rendjének fenntartását biztosító feladatrendszerét! 

55. Mutassa be a határrendsértések és határrendi esetek rendszerét gyakorlati példákon ke-

resztül! 

56. Mutassa be a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásá-

nak és tartózkodásának (180 napon belül 90 napot meg nem haladó, 90 napot megha-

ladó és állandó tartózkodás) szabályait! Ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok és bejelentési kötelezettségek rendszerét! 

57. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és 180 napon belül 90 

napot meg nem haladó tervezett tartózkodásának szabályait! Gyakorlati példákon ke-

resztül ismertesse a másik tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási enge-

déllyel való tartózkodás szabályait! 

58. Mutassa be a harmadik országbeli állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó 

és állandó tartózkodásának szabályait, ismertesse a tartózkodáshoz szükséges okmá-

nyok rendszerét! Ismertesse az ITJI- re vonatkozó rendészeti szabályokat! 

59. Ismertesse a belső határokon a határellenőrzés visszaállításának a rendjét!  

60. Ismertesse a Schengeni információs rendszerben történő jelzéseket, a találat esetén te-

endő intézkedéseket! 

61. Határozza meg a büntetőeljárás fogalmát, sorolja fel az alapelveit! 
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62. Határozza meg a büntetőeljárás-jog fogalmát, ismertesse a jogforrásait! 

63. Sorolja fel a büntetőeljárás hatóságait, ismertesse a büntetőeljárás menetét! 

64. Ismertesse a nyomozóhatóság büntetőeljárással kapcsolatos feladatait, valamint a 

nyomozóhatóságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályokat! 

65. Sorolja fel a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, ismertesse jogaikat, kötelezett-

ségeiket! 

66. Ismertesse a bizonyítás eszközeit és sorolja fel a bizonyítási eljárásokat, röviden jelle-

mezze azokat! 

67. Ismertesse büntetőeljárási kényszerintézkedések csoportosítását! 

68. Helyezze el a krimináltechnika tudományágazatát a kriminalisztika rendszerében, so-

rolja fel a krimináltechnika ágait, röviden határozza meg főbb tevékenységi körüket! 

69. Ismertesse a helyszín fogalmát és fajtáit, sorolja fel a helyszínbiztosítás feladatait! 

70. Ismertesse a nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai jellemzőit! 

71. Ismertesse a Belügyminisztérium felépítését és feladatait! 

72. Ismertesse a Terrorelhárítási Központ (TEK) felépítését és feladatait! 

73. Ismertesse a Nemzeti Védelmi Szolgálat felépítését és feladatait! 

74. Ismertesse az Országgyűlési Őrség felépítését és feladatait! 

75. Ismertesse a szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalmát! Ismertesse a szolgá-

lati elöljárói viszonyba lépés szabályait, eseteit! 

76. Ismertesse a parancs, utasítás fogalmát, kiadásának szabályait, végrehajtásuk rendjét 

és azok ellenőrzését! 

77. Ismertesse a közrendvédelmi iratok formai és tartalmi követelményeit! 

78. Ismertesse a rendőr titoktartási kötelezettségével kapcsolatos szabályokat! 

79. Ismertesse a diplomáciai vagy nemzetközi szerződésen alapuló más mentességet élve-

ző személyekkel történő intézkedések szabályait! 

80. Ismertesse a közjogi tisztséget betöltő személyekkel történő intézkedések szabályait! 

81. Ismertesse, mire terjednek ki a védelmi intézkedések személyvédelem esetén! 

82. Ismertesse a személyvédelmi szolgálat célját, valamint a személybiztosítók feladatait! 

83. Ismertesse az utazásbiztosítás célját, sorolja fel a vonatkozó biztonsági intézkedéseket! 

84. Sorolja fel a védett objektumok őrzési módjait, és részletesen ismertesse, a területőr-

zésre vonatkozó szabályokat! 

85. Sorolja fel a védelmi fokozatokat, röviden ismertesse az egyes fokozatokra vonatkozó 

szabályokat! 

86. Ismertesse a fogdaszolgálat átadás-átvételére vonatkozó szabályokat! 
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87. Sorolja fel a fogdai rendkívüli eseményeket, és ismertesse a fogdaszolgálatot ellátók 

feladatait, az ilyen bekövetkező események során! 

88. Ismertesse a szolgálati viszony létesítésének feltételeit! 

89. Sorolja fel a hivatásos állomány korlátozott jogait, és fejtse ki azokat! 

90. Fejtse ki a rendőrt megillető speciális jogokat! 

91. Fejtse ki a rendőr szolgálatteljesítésére vonatkozó szabályokat! 

92. Ismertesse, milyen körülmények figyelembevételével alkalmazható figyelmeztetés a 

fegyelmi eljárás során, továbbá, milyen sajátos jogorvoslati eszköz vehető igénybe 

ezen eljárásban hozott döntés ellen! 

93. Ismertesse a fegyelmi felelősségre vonást (fenyíthetőséget) kizáró okok csoportját! 

94.  Ismertese a fegyelmi fenyítés célját, majd sorolja fel a fegyelmi fenyítéseket! 

95. Fejtse ki a hivatásos állomány tagjának kártérítési felelősségét! 

96. Ismertesse a szolgálati munkaidő rendszereket! 

97. Ismertesse a rendőr magatartására vonatkozó szabályokat, elvárásokat szolgálatban és 

szolgálaton kívül! 

98. Ismertesse a Rendőri Hivatás Etikai Kódexét! 

99. Ismertesse a Magyar Rendvédelmi Kar felépítését, tagozatait, feladatait! 

100. Ismertesse a méltatlansági eljárás szabályait! 

101. Példákon keresztül mutassa be a rendőr szolgálati tevékenységét érintő korrup-

ció megjelenési formáit és a kezelésükre alkalmazható megfelelő gyakorlatot! 

 


