
RENDŐRSÉGI IGAZGATÁS  
  
1. A baleseti helyszíni tevékenység során milyen adatokat szükséges rögzíteni? Elemezze a 

rendőrség állományát érintő balesetekre vonatkozó eljárásokat!  
2. Határolja el egymástól az ideiglenes megelőző távoltartást és a megelőző távoltartást! 
3. Határozza meg a körzeti megbízott alapvető feladatát! Mely esetekben nem végezhet 

nyomozást a körzeti megbízott?  
4. Határozza meg a szabálysértés fogalmát, a szabálysértésért való felelősség feltételeit, 

valamint az eljárásban részt vevő személyeket!  
5. Határozza meg a színházi fegyvertartási engedély kiadására vonatkozó szabályokat, 

valamint a fegyverek hatósági tárolására vonatkozó szabályokat!  
6. Határozza meg az alábbi fogalmakat: közlekedési baleset, könnyű, súlyos, halálos baleset, 

tömegszerencsétlenség, halálos tömegszerencsétlenség! Milyen esetben szükséges a 
szemlét bizottságnak végrehajtani, és kik jelölhetők bizottságvezetőnek?  

7. Határozza meg, hogy mely tevékenységekre terjed ki a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
hatálya!  

8. Határozza meg, hogy természetes személy milyen célból, milyen fegyver tartására kaphat 
engedélyt!  

9. Ismertesse a csapatszolgálati feladat végrehajtásához kapcsolódó alapfogalmakat!  
10. Ismertesse a D.A.D.A. Program tematikáját!  
11. Ismertesse a fogdába történő befogadás, valamint a fogvatartásra vonatkozó külön 

szabályokat!  
12. Ismertesse a fogdaszemélyzetre, a fogdaőr szolgálat ellátására, a fogdaőri személyzet 

létszámára, a fogdaőrre vonatkozó tilalmakra, a fogdaőrök eligazítására, valamint a 
fogdaszolgálat átadása-átvételére vonatkozó előírásokat!  

13. Ismertesse a fogvatartott kapcsolattartására, levelezési, csomagfogadásához való, valamint 
távbeszélő-használati jogára vonatkozó előírásokat!  

14. Ismertesse a fogvatartottak kísérésére és fogdán kívüli őrzésére vonatkozó szabályokat!  
15. Ismertesse a forrónyomon üldözés fogalmát, célját, feladatait!  
16. Ismertesse a házi őrizet fogalmát, tartalmát!  
17. Ismertesse a házkutatás gyakorlati végrehajtását és eredményének rögzítését!  
18. Ismertesse a helyszínek fajtáit, a szemle végrehajtásának alapelveit!  
19. Ismertesse a helyszíni bírsággal kapcsolatos főbb szabályokat! 
20. Ismertesse a hivatásos állomány tagja alapvető jogainak korlátozására vonatkozó általános 

szabályokat! Sorolja fel azokat az alapvető jogokat, amelyek korlátozása érinti a hivatásos 
állomány tagját!  

21. Ismertesse a járművek és a nyílt terep átkutatásának elemeit, ajánlásait!  
22. Ismertesse a kifogástalan életvitel ellenőrzésének rendszerét, szabályait!  
23. Ismertesse a körözés elrendelésének és visszavonásának tartalmát! Ismertesse a személy 

és tárgykörözés tartalmát!  
24. Ismertesse a körözés fogalmát, fajtáit, feladatait, sorolja fel a körözésre vonatkozó 

jogszabályokat, normákat!  



25. Ismertesse a kutatás kriminalisztikai fogalmát! Ismertesse a házkutatás fogalmát, a 
házkutatásra törtnő felkészülést!  

26. Ismertesse a lefoglalás fogalmát, célját!  
27. Ismertesse a lefoglalásra történő felkészülés feladatait, a lefoglalás gyakorlati 

végrehajtására, a lefoglalt dolog kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat!  
28. Ismertesse a lopás fogalmát, jogi ismérveit, nyomozását!  
29. Ismertesse a motozás fogalmát, célját, végrehajtását!  
30. Ismertesse a rablás fogalmát, jogi ismérveit! Melyek a rablás leggyakoribb elkövetési 

módszerei?  
31. Ismertesse a rendbiztos feladatát!  
32. Ismertesse a rendezvény megzavarására irányuló jogellenes cselekményeket! Ismertesse a 

jogsértés esetén teendő rendőri intézkedéseket!  
33. Ismertesse a rendőri szolgálat fellépésének módját és az intézkedési kötelezettséget!  
34. Ismertesse a rendőrség feladatát! Határozza meg a rendőrség hármas tagozódását!  
35. Ismertesse a rendőrség körözéssel kapcsolatos tevékenységét!  
36. Ismertesse a sportrendezvényekre vonatkozó különös szabályokat (54/2004. 

Kormányrendelet alapján mely rendezvényekre terjed ki, milyen biztonsági kockázatú 
rendezvényeket ismer)!  

37. Ismertesse a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket és ezek jogszabályi 
hátterét! (Be.)  

38. Ismertesse a szemle kriminalisztikai fogalmát, az alkalmazás során elérendő célokat! 
Ismertesse a szemlét megelőző feladatokat!  

39. Ismertesse a szemle szakaszait és főbb feladatait! Ismertesse a halottszemle speciális 
feladatait!  

40. Ismertesse a szemlejegyzőkönyv részeit, tartalmukat! Milyen jogszabályok alapján 
tarthatunk szemlét?  

41. Ismertesse a szolgálaton kívüli egyenruha viselés szabályait!  
42. Ismertesse az adat fogalmát! Ismertesse a titkos adatgyűjtés Rendőrségről szóló 

törvényben lévő szabályozását!  
43. Ismertesse az adatgyűjtés fogalmát, célját és az adatgyűjtési módszereket!  
44. Ismertesse az év végéhez kapcsolódó pirotechnikai eszközöket érintő eltérő szabályozást!  
45. Ismertesse az igazoltatás jogszabályi feltételeit!  
46. Ismertesse az őrizetbe vétel fogalmát, elrendelésének szabályait!  
47. Ismertesse, hogy mit kell tartalmaznia egy rendezvény írásos bejelentésének!  
48. Mely estekben alkalmazhat a rendőr lőfegyvert? Ismertesse a lőfegyverhasználat 

vizsgálatának szabályait, mit tartalmazzon a vizsgálatot lezáró jelentés!  
49. Mely rendezvények nem tartoznak a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá?  
50. Melyek a biztosítási terv elkészítésének tartalmi követelményei? Ismertesse a 

rendezvénybiztosítási törzs összetételét, feladatait!  
51. Melyek a polgárőri szolgálatellátás szabályai?  
52. Melyek a rendőrségnél alkalmazott szolgálati időrendszerek? Jellemezze az egyes 

szolgálati időrendszereket!  
53. Mi a közokirat? Mit jelent az intellektuális közokirat-hamisítás?  



54. Mi a rendkívüli halál fogalma? Hogyan történik az illetékesség megállapítása?  
55. Mi az iskolarendőr feladata?  
56. Mi a közvetítői tevékenység (mediáció) célja, milyen ügyekben van lehetőség mediációra?  
57. Mikor követ el fegyelemsértést a hivatásos állomány tagja? Sorolja fel a fegyelmi 

fenyítéseket!  
58. Mikor van szükség ún. egyeztető tárgyalás összehívására rendezvény megtartása előtt? 

Mikor és hogyan oszlatható fel egy rendezvény a rendőrség által?  
59. Milyen áldozatsegítési szolgáltatásokat ismer? Kik jogosultak állami kárenyhítésre?  
60. Milyen döntések születhetnek a szabálysértési feljelentés kapcsán? Sorolja fel a 

szabálysértési eljárás során igénybe vehető jogorvoslatokat!  
61. Milyen kényszerintézkedések alkalmazására van lehetőség a szabálysértési eljárásban, és 

melyek azok legfontosabb szabályai?  
62. Milyen megelőző vagyonvédelemi feladatai vannak a rendőrkapitányságoknak?  
63. Milyen tartalmi követelményei vannak a kiskorú eltűnésével kapcsolatos bejelentési 

jegyzőkönyvnek? Kiskorú eltűnése során milyen adatgyűjtési feladatokat kell 
végrehajtani?  

64. Mit értünk a testi sértés fogalmán, melyek a jogi ismérvei? Mit tud a könnyű testi sértés 
nyomozásáról?  

65. Mit értünk az emberölésen általában? Ismertesse az emberölésnél a bizonyítás tárgyát, 
alanyát!  

66. Mit értünk csalás és sikkasztás alatt? Ismertesse a nyomozásukat!  
67. Mit kell tartalmaznia a szabálysértési feljelentésnek?  
68. Mit tartalmazzon a kényszerítő eszközök alkalmazásáról készített jelentés?  
69. Mutassa be a rendőrség szolgálati ágait, szolgálatait, a szakszolgálatait! Határozza meg a 

rendőrség szolgálati formáit!  
70. Sorolja fel a bűnmegelőzési tevékenységben részt vevő szerveket, szervezeteket! Melyek 

az önkormányzati bűnmegelőzés főbb feladatai?  
71. Sorolja fel a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtására kiadott 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás főbb tartalmi 
elemeit!  

72. Sorolja fel a nyilvános helyek, többek által lakott és más helyek átkutatásának szabályait!  
73. Sorolja fel a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájának prioritásait! Melyek a 

rendőrség általános bűnmegelőzési feladatai?  
74. Sorolja fel az egyenruha viselésével kapcsolatos tilalmakat!  
75. Sorolja fel az előállítás eseteit (nem összekeverendő az elfogás eseteivel)!  
76. Sorolja fel, hogy a Rendőrségről szóló törvény alapján milyen kényszerítő eszközöket 

ismer!  
77. Sorolja fel, hogy milyen feladatokat hajtanak végre a megyei rendőr-főkapitányságok 

kábítószer-rendészeti szakelőadói!  
78. Sorolja fel, hogy milyen intézkedéseket tehet a rendőr közlekedésbiztonsági intézkedés 

során!  
  


