
 

 

 
ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK HUMÁN-IGAZGATÁSA VIZSGATÁRGYBÓL 

 

 

1. Fejtse ki a munkaviszony létesítését, főbb elvárásait és a megszüntetését! 

2. Taglalja a kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony létesítését, a 

teljesítményértékelést, a jogviszony megszüntetését, és ismertesse az egyes fog-

lalkoztatási jogszabályok közötti „átjárhatóság” lehetőségét! 

3. Ismertesse a közalkalmazotti jogviszony létesítésének, minősítésének, 

megszüntetésének a szabályait! 

4. Határozza meg a rendvédelmi hivatás etikai alapelveit beosztottra és a vezetőre! 

5. Ismertesse a tartalékállományba helyezés okait, az együttműködési kötelezettséget! 

6. Ismertesse a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába kerülésére, illetve annak 

megszüntetésére vonatkozó szabályokat! 

7. Ismertesse a Magyar Rendvédelmi Kar felépítését, célját, feladatait! 

8. Ismertesse a szakszervezettel kapcsolatos szabályokat! 

9. Ismertesse a bíróság előtti jogvitára vonatkozó szabályokat! 

10. Ismertesse az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat! 

11. Ismertesse a becsületbíróságra vonatkozó szabályokat! 

12. Ismertesse a vagyonnyilatkozat-tétel szabályait! 

13. Ismertesse a teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeit, valamint a 

meghatározását! 

14. Fejtse ki a teljesítmény értékelésére, mérésére vonatkozó eljárási szabályokat! 

15. Mutassa be a teljesítményértékeléssel érintett személy jogait, az értékelő megbeszélést, 

az önértékelés! 

16. Fejtse ki az értékelő vezetőre vonatkozó egyéb szabályokat, továbbá az új belépők, 

kilépők, tartós távollét és munkakör-módosulás esetén alkalmazásra kerülő szabályokat! 

17. Ismertesse a toborzással kapcsolatos feladatokat! 

18. Ismertesse a szolgálati jogviszony jellegét! 

19. Ismertesse a felvétel általános munkajogi következményét! 

20. Ismertesse a felvételi eljárást, körülményeket! 

21. Ismertesse a hivatásos állományba való visszavétel eseteit! 

22. Ismertesse az egyes rendvédelmi szervek személyügyi intézkedésre vonatkozó közös és 

különös szabályokat! 

23. Ismertesse a szolgálati jogviszony módosításának eseteit, következményeit! 

24. Ismertesse a szolgálati viszony szünetelésére vonatkozó szabályokat! 

25. Ismertesse a vezénylésre vonatkozó szabályokat! 

26. Ismertesse az átrendelésre vonatkozó szabályokat! 

27. Ismertesse a rendelkezési állományba helyezésre vonatkozó szabályokat! 

28. Ismertesse az áthelyezésre, illetve a megbízás helyettesítésre vonatkozó szabályokat! 

29. Ismertesse a könnyített szolgálatra vonatkozó szabályokat! 

30. Mutassa be a pályázati rendszerre vonatkozó szabályokat! 

31. Magyarázza el a szolgálati viszony tartalmát! 

32. Ismertesse a hivatásos állomány előmenetelére, képesítési követelményére vonatkozó 

szabályokat! 

33. Fejtse ki a vezetői beosztásba és az abból történő kikerülés lehetőségeit! 

34. Fejtse ki, mit jelent a rendfokozatban történő előmenetel és annak feltételei! 



 2 

35. Ismertesse a hivatásos szolgálati jogviszony egészségi, fizikai, pszichikai alkalmassági 

követelményeit! 

36. Sorolja fel, hogy milyen esetekben kell a hivatásos állomány tagját minősíteni, 

jellemezni! 

37. Mutassa be a hivatásos állomány illetményrendszerét, összetevőit (vezetői, I. és II. 

besorolási osztály), pótlékait, az egyéb juttatásokat, költségtérítéseket, kedvezményeket és 

támogatásokat! 

38. Ismertesse a hivatásos állomány érdemei elismerésének lehetőségeit! 

39. Határozza meg a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat mértékét, elrendelésének 

módját és annak kereteit! 

40. Ismertesse a szabadság fajtáit, illetve azok mértékét! 

41. Fejtse ki, mit takar az egészségügyi, szülési és illetménynélküli szabadság, illetve 

gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezmény! 

42. Fejtse ki a szabadság kiadásának szabályait, illetve a tanulmányi munkaidő-

kedvezményre vonatkozó szabályokat! 

43. Ismertesse a szolgálati jogviszony megszűntetésének eseteit, szabályait! 

44. Ismertesse a felmentés eseteit, felmentési időket, a felmentési tilalmat! 

45. Ismertesse a szolgálati jogviszony megszüntetésének általános szabályait! 

46. Ismertesse a személyügyi nyilvántartás adatköreit, a betekintés szabályait, a 

személyügyi igazgatást! 

47. Fejtse ki a fegyelemsértés fogalmát, tartalmi elemeit; illetve mutassa be a fegyelmi 

felelősséget kizáró okokat, az elévülés szabályait, a fegyelmi eljárásban kiszabható 

fenyítéseket! 

48. Ismertesse a fegyelmi eljárás menetét, az eljárásban részt vevő személyek jogait és 

kötelezettségeit! 

49. Ismertesse a méltatlansági eljárás elrendelését, mutassa be a méltatlansági bizottság 

összetételét és döntéseit! 

50. Mutassa be a hivatásos állományú személyt terhelő vétkességen alapuló, illetve objektív 

kárfelelősség eseteit és feltételeit! 

51. Mutassa be a fegyveres szervet terhelő kártérítés során a kár kiszámításánál figyelembe 

vehető igényeket és érvényesítésük módját, feltételeit! 

52. Ismertesse a szociális gondoskodás szervezeteit, szociális bizottságok létrehozásának 

elveit, a működtetésükkel kapcsolatos vezetői, személyügyi feladatokat! 

53. Ismertesse a gondoskodás lehetőségeit: a szociális támogatás rendszerét, a pénzbeni 

szociális támogatást és szabályait! 

54. Ismertesse a kegyeleti gondoskodás tartamát, az elhunyt minősített halottá 

nyilvánításának eseteit! 

55. Fejtse ki, mit jelent a kafetéria, és milyen juttatásokat tartalmaz? 

56. Ismertesse a nyugállományba lévőkre, valamint a szolgálati járandóságban részesülőkre 

vonatkozó szabályokat! 

57. Fejtse ki a szervezés rendszertani elhelyezését és vezetéselméleti kapcsolatát! 

58. Mutassa be a szervezési állománytáblázat elemeit! 

59. Ismertesse a rendszeresített beosztások szabályozását és főbb kategóriáit! 

60. Mutassa be a belügyi rendvédelmi képzés főbb történeti előzményeit a rendszerváltástól 

2011. év végéig! 

61. Mutassa be a képesítési követelmények és a képzés viszonyát, kapcsolatát! 

62. Mutassa be a belügyi képzési rendszer irányítását, felügyeletét! 

63. Fejtse ki saját szavaival, hogy mi a képzés-kiképzés helye, szerepe a rendvédelmi 

szervek életében, valamint a hivatásos állományú személy egyéni életútjában! 

64. Magyarázza meg, hogy mit ért a formális-, non-formális- és az informális képzés alatt! 
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65. Fejtse ki, az oktatáson belül mi a modul, a moduláris képzési rendszer lényege, 

bizonyítsa ennek meglétét a belügyi képzési rendszerben! 

66. Mutassa be az úgynevezett egységes moduláris alapú képzés legfőbb jellemzőit, 

mutatóit! 

67. Mutassa be az alapvető központi képzési- és oktatásigazgatási dokumentumokat, 

valamint ezek tartalmi elemeit a középszintű szakképzésben! 

68. Mutassa be, mi az OKJ és a FEOR, valamint ezek rendeltetését, kapcsolatát, viszonyát 

egymással és a felkészítéssel? 

69. Mutassa be a tanintézetbe való bekerülés lehetőségei, a felvételi eljárás lépéseit és a 

tanulói jogviszonyt! 

70. Fejtse ki, mi szabályozza a rendészeti szakgimnáziumba történő felvétel rendjét; 

ismertesse az eljárás szakaszait! 

71. Mutassa be a felnőttoktatás/képzés lehetőségeit a belügyi rendvédelmi szerv tagját 

illetően! 

72. Fejtse ki az egész életen át való tanulás lényegét, hatását és következményét! 

73. Magyarázza el az alap-, tovább-, át és a vezetőképzés közötti kapcsolatokat, 

viszonyokat! 

74. Mutassa be a vezetői-, tovább- és átképzés teljesülésének lehetőségeit, színtereit! 

75. Mutassa be a Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszer! 

76. Fejtse ki, mit takar az átképzés, a szaktanfolyami felkészítés és az önképzés! 

77. Ismertesse a rendészeti alap-, és szakvizsgára vonatkozó szabályokat! 

78. Mutassa be az egyéb képzéseket, kiképzéseket és a helyszíneiket! 

79. Fejtse ki az idegen nyelvű felkészültség jelentőségét, ennek lehetőségeit! 

80. Mutassa be az on-line és más modern képzési-tanulási, vizsgáztatási formákat! 

81. Mutassa be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetését, szervezeti felépítését, az 

oktatási szervezeti egységek fő feladatait! 

82. Mutassa be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karát! 

83. A tudományról általában és a belügyi tudományos munka célja, területei, feladatai. 

84. Mutassa be a tudományos munka szervezeteit, működési feltételeit és a 

kutatóhelyeket! 

85. Mutassa be a tudományos együttműködés és a tudományos pályázatok rendszerét! 

86. Mutassa be a tudomány és az oktatás-képzés, valamint a tehetséggondozás 

kapcsolatát! 

87. Ismertesse a fegyveres szerv hivatásos állományú tagjaival szembeni fizikai-erőnléti 

felmérés követelményeit! 

88. Mutassa be a belügyi sportversenyek, bajnokságok rendszerét, lehetőségeit országos-, 

területi- és helyi szinteken! 


