
RENDŐRSÉGI IGAZGATÁS 
 
A tantárgy rendeltetése, hogy általános ismereteket nyújtson a vizsgázó rendőrtiszt számára a 
rendőrségi igazgatás főbb területeiről, intézményi rendszeréről, egyben felfrissítse, kiegészítse 
korábbi ismereteit. A tananyag azokat az általános és speciális irányítási, intézkedési, 
nyomozási eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására a rendőri munka 
során a rendőrtisztnek akár parancsnokként, akár végrehajtóként munkája során szüksége van. 
A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett felsőfokú ismeretekre, a testületben 
megszerzett szakmai tapasztalatra és eredményes elsajátítása után, a vizsgázó a közbiztonsági, 
és a bűnügyi szakterületen egyaránt alkalmazható, rendőri vezetővel szemben elvárható 
ismeretekkel, tudással és Európai Uniós kitekintéssel fog rendelkezni. 
 
Követelmények 
 
I. A szolgálati jogviszonnyal összefüggő alapvető szabályozási kérdések 

 

A vizsgázó ismerje meg a hivatásos állományúak alapvető jogainak korlátozására vonatkozó 
általános és különös szabályokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezzen a szakmai- és 
érdekképviselet rendszeréről a rendvédelmi szerveknél, ezen belül a Magyar Rendvédelmi 
Karról, a rendvédelmi érdekegyeztetés fórumairól és a szakszervezetekről. Ismerje meg az 
etikai eljárás, valamint a fegyelmi eljárás szabályai és a kifogástalan életvitel ellenőrzésének 
rendszerének jogszabályban szereplő szabályait. Sajátítsa el a különleges foglalkozási 
állományra vonatkozó főbb szabályokat. 
 
II. Közterületi rendőri tevékenység 

 

A vizsgázó részletesen ismerje meg az alapvető rendőri szolgálatok típusait, a szolgálati 
időrendszereket, legyen képes a kényszerítő eszközök alkalmazásának, az igazoltatások 
törvényességének, szakszerűségének megítélésére, valamint sajátítsa el a helyszíni bírságolás 
szabályait. Az alapvető migrációs feladatokról kapjon alkalmazható áttekintést, támpontot és 
ismerje meg a hozzátartozók közötti erőszak eljárási metódusát, gyakorlati alkalmazását. 
 
III. Igazgatásrendészeti ismeretek 

 

A vizsgázó részletesen tudja az igazgatásrendészeti és idegenrendészeti, a rendészeti 
ismereteket, és a szabálysértési eljárással összefüggő legfontosabb rendelkezéseket, 
megismerheti az igazgatásrendészeti szolgálati ág felépítését, a szolgálati ág hatáskörébe 
tartozó rendészeti feladatokat, valamint a hatásköri szabályokat. A vizsgázónak ismerettel kell 
rendelkeznie arról, hogy mely tevékenységek végzéséhez szükséges engedély, illetve melyek 
azok, amelyek csak bejelentési kötelezettség alá tartoznak. Alapvető ismerettel kell 
rendelkeznie az engedélyek kiadásának feltételeiről, az engedélyek hatályosságáról, a 
nyilvántartások adattartamáról, a rendőrség ellenőrzési jogosultságáról és kötelezettségéről, az 
engedélyek visszavonásának szabályairól. 
 
IV. A rendőri csapatszolgálati tevékenység 

 

A közterületi rendőri tevékenység fejezetében a vizsgázó megismerheti az aktuális és egyben 
legalapvetőbb közrendvédelmi tevékenységeket, feladatokat. A vizsgázó átfogó ismeretekkel 
rendelkezzen a rendőri csapatszolgálati tevékenységek közül a rendezvénybiztosítást, a 
tömegoszlatást és a kutatást illetően. Tudja a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit, 



legyen tisztában a parancsnoki munka fázisaival (bejelentés fogadása, biztosítási terv 
készítése, a biztosítási feladat végrehajtása, jelentési kötelezettségek). 
 
V. A rendőrségi személyi szabadság korlátozás szabályai 

 

A rendőrségi személyi szabadság korlátozás szabályai fejezetben a vizsgázó megismerheti az 
aktuális és egyben legfontosabb fogva-tartással összefüggő tevékenységeket, feladatokat. A 
vizsgázó sajátítsa el a fogva tartás körülményeire vonatkozó feltételeit, a fogdaőri szolgálat 
ellátás szabályait, a fogvatartott jogait. Ismerje meg az őrzött szállás személyzetére, valamint 
a befogadásra vonatkozó szabályokat. Legyen képes a rendkívüli események felismerésére, 
valamint azok bekövetkezése esetén teendő rendőri intézkedések megtételére. 
 
VI. Közlekedésrendészeti ismeretek 

 

A közlekedésrendészeti ismeretek fejezetben a vizsgázó megismerheti az aktuális és egyben 
legalapvetőbb közlekedésrendészeti tevékenységeket, feladatokat. Fontos ismerettel bírni az 
Európai Unió időszerű közlekedéspolitikai koncepciójáról, különösen a közlekedésbiztonság 
vonatkozásában. A közlekedésrendészeti- és ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések a 
rendőri munkának alapját képezik, ezért az általános tájékozottság nélkülözhetetlen. A 
balesetek, valamint a közlekedési szabályszegések megelőzése érdekében kiemelten fontos az 
ittas, valamint a kábítószer hatása alatt álló vezetők kiszűrése, illetőleg e tevékenységet 
meghatározó normák ismerete. A sebességmérő berendezések általános használatával, 
üzemeltetésével egy közlekedésrendészeti parancsnoknak is tisztában kell lennie. Szakmailag 
tájékozottnak kell lennie a vizsgázónak a közlekedés körében alkalmazott közigazgatási 
bírságolással, annak összefüggő rendszerével, a leggyakrabban megvalósuló 
szabályszegésekkel. A közlekedésrendészet egyik alapvető feladata a baleset-helyszínelés, 
ezért a szakterület tiszti beosztású dolgozóinak képesnek kell lennie a baleset-helyszínelői 
munka irányítására, a szemlebizottság-vezetői feladatok ellátására, a parancsnoki koordináló 
és ellenőrző tevékenységek elvégzésére. A vízi- és légi rendészet a szagágon belül is 
specialitást képez, ezért a vonatkozó normák ismerete nélkülözhetetlen, erre a vizsgázónak is 
fel kell készülnie. Fontos továbbá vezetői szemszögből a megkülönböztető jelzésekkel 
kapcsolatos norma általános rendelkezéseinek a megismerése is. 
 
VII-VIII. Krimináltaktikai, kriminálmetodikai ismeretek 

 

A vizsgázó ismerje meg a bizonyítékok keletkezésének, összegyűjtésének, vizsgálatának, 
értékelésének törvényszerűségeit. Legyen képes ezekre alapozva kidolgozni adott 
bűncselekmény felderítésének, megelőzésének módszereit, eszközeit, nyomozni, valamint az 
eltűnt személyek esetén követendő parancsnoki feladatokat végrehajtani. A vizsgázó sajátítsa 
el az adat fogalmát, a titkos adatgyűjtés rendőrségi törvényben lévő szabályozását, az 
ideiglenes, megelőző távoltatás intézményét, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) 
alkalmazásának a szabályait. 
A kriminálmetodikai ismeretek fejezetben a vizsgázó megismerheti a leggyakrabban 
előforduló bűncselekmények jogi ismérveit és azokat az ajánlásokat, amelyet a gyakorlat 
széles körben alkalmaz. A kriminalisztika a nyomozói munkának alapját képezi, ezért az 
általános tájékozottság nélkülözhetetlen. A parancsnoktól elvárható, hogy az egyes 
bűncselekmények nyomozásának irányítását a legnagyobb hatékonysággal végezzék. A 
kriminál-metodika egyrészt épít a szakmai ajánlásokra, de megköveteli a nyomozó vagy a 
nyomozást irányító kreativitását is. A nyomozati feladatok végrehajtása során törekedni kell 



arra, hogy a bizonyítékok a leggyorsabban, törvényesen, és teljes körűen kerüljenek 
beszerzésre. 
 
IX. A rendőrség megelőzési feladatai 

 

A vizsgázó rendelkezzen általános és alapos ismeretekkel a bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokról. Legyen képes bűncselekmény megelőzése érdekében 
bűnmegelőzési programok szervezésére, összeállítására. Ismerje meg a rendőrségi 
bűnmegelőzési tevékenységet szabályozó normákat. Szerezzen ismereteket a társadalmi 
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról. Legyen tisztában az áldozatvédelmi, ifjúságvédelmi 
feladatokkal, valamint a kiskorúak körözési tevékenyégével. Nyerjen betekintést a 
pályázatírással kapcsolatos tevékenységekbe. Ismerje meg a baleset-megelőzési bizottságok 
és a polgárőrszervezetek felépítését és működési szabályait. 
 
A tananyag felépítése 
 
I. A szolgálati jogviszonnyal összefüggő alapvető szabályozási kérdések 
 
1. A hivatásos állományúak alapvető jogainak korlátozása 
1.1. Általános szabályok 
1.2. A szolgálati viszonnyal kapcsolatban korlátozott egyes jogok 
1.2.1 A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása 
1.2.2. Véleménynyilvánítás szabadsága 
1.2.3. Gyülekezési jog 
1.2.4. Egyesülési jog 
1.2.5. Az anyanyelv használata 
1.2.6. Választójog 
1.2.7. A munka és foglalkozás szabad megválasztása 
1.2.8. A művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a tanítás 
szabadsága 
 
2. Szakmai- és érdekképviselet a rendvédelmi szerveknél 
2.1. A Magyar Rendvédelmi Kar 
2.1.1. Az MRK feladat és hatásköre 
2.1.2. Az MRK szervezete működése 
2.1.3. Az MRK és az állami szervek kapcsolata 
2.2. A rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai 
2.3. A szakszervezet 
2.3.1. Szakszervezeti érdekegyeztetés a fegyveres szervvel 
 
3. Az etikai eljárás, valamint a fegyelmi eljárás szabályai és a kifogástalan életvitel 
ellenőrzésének rendszere 
3.1. Etikai eljárás 
3.2. A fegyelmi eljárás szabályai és a kifogástalan életvitel ellenőrzésének rendszere 
 
4. Különleges foglalkoztatási állomány 
 
II. Közterületi rendőri tevékenység 
1. Rendőrség feladata, szervezete, jogállása és irányítása 
1.1. A rendőrség feladata 



1.2. A rendőrség szervezete, irányítása a „hármas tagozódás” 
1.2.1. Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
1.2.2. A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
1.2.3. A terrorizmust elhárító szerv 
1.3. A rendőrség szolgálati ágai, szolgálatai, szakszolgálatai 
1.4. A rendőri feladatok ellátásának és az utasítás teljesítésének kötelezettsége, az intézkedési 
kötelezettség és a szolgálati fellépés módja 
 
2. A Rendőrségnél alkalmazott szolgálati időrendszerek 
2.1. A hivatali szolgálati időrendszer 
2.2. Rugalmas szolgálati időrendszer 
2.3. Vezényléses szolgálati időrendszer 
2.4. Váltásos szolgálati időrendszerek 
2.5. Kombinált szolgálati időrendszer 
2.6. Egyéni szolgálati időrendszerek közös szabályai 
2.6.1. A háromhavi időkeretben teljesített egyéni időrendszerre vonatkozó szabályok 
2.6.2. A havi időkeretben teljesített egyéni időrendszerre vonatkozó szabályok 
 
3. A szolgálati formák 
3.1. A rendőrség szolgálati formái 
3.1.1 Ügyeleti szolgálati forma 
3.1.2. Körzeti megbízotti szolgálati forma 
3.1.3. Járőr szolgálati forma 
3.1.4. Útlevélkezelői szolgálati forma 
3.1.5. Őrszolgálati formák 
3.1.6. Személyvédelmi szolgálati forma 
3.1.7. Pénzkísérő szolgálati forma 
3.1.8. Vonatkísérő szolgálati forma 
3.1.9. Védelmi ellenőrzési és felügyeleti szolgálati forma 
3.1.10. Készenléti szolgálati forma 
3.1.11. Felügyeleti szolgálati forma 
3.2. Járőrszolgálat célja, tervezése, szervezése, irányítása 
3.2.1. A járőrszolgálat 
3.2.2. A járőrszolgálat tervezése 
3.2.3. A járőrök és az őrök eligazítása, beszámoltatása 
3.3. Körzeti megbízotti szolgálat célja, alapvető feladatai 
3.3.1. A körzeti megbízotti szolgálati forma 
3.3.2. A körzeti megbízotti szolgálat alapvető célja 
3.3.3. A körzeti megbízott alapvető feladatai 
3.3.4. Körzeti megbízotti csoport 
3.3.5. Körzeti megbízott bűnügyi feladatai 
3.3.6. Közrendvédelmi feladatok 
3.3.7. A körzeti megbízott közlekedésrendészeti feladatai 
3.3.8. Igazgatásrendészeti feladatok 
 
4. Egyes rendőri intézkedések és dokumentálásuk 
4.1. Intézkedési kötelezettség 
4.2. Intézkedés bűncselekmény észlelésekor 
4.3. Intézkedés szabálysértés észlelésekor 
4.4. Intézkedés közigazgatási szabályszegés esetén 



4.5. Igazoltatás 
4.6. Elfogás és előállítás 
4.7. Elővezetés 
4.8. Biztonsági intézkedés 
4.9. Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő helyen 
4.10. Terület lezárása 
4.11. Személy- és létesítménybiztosítási intézkedés 
4.12. Különös intézkedést igénylő esetek 
 
5. Migrációs és mélységi ellenőrzési feladatok a közterületi rendőri tevékenység során 
5.1. Migrációs feladatok a közterületi szolgálat során 
5.2. Mélységi ellenőrzési feladatok 
 
6. Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás jogintézménye közterületi 
állomány vonatkozásában 
6.1. A hozzátartozók közötti erőszak 
6.2. A helyszínen történő elsődleges rendőri intézkedés valamint az Ideiglenes Megelőző 
Távoltartás és a Távoltartás alapvető elhatárolása 
6.3. Az ideiglenes megelőző távoltartás 
 
7. A kényszerítő eszközök alkalmazása 
7.1. A kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményei és közös elvei szabályai 
7.2. A kényszerítő eszközök alkalmazásáról készített rendőri jelentés tartalma 
7.3. Testi kényszer 
7.4. Bilincs 
7.5. Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz 
alkalmazása 
7.6. Szolgálati kutya alkalmazása 
7.7. Útzár, megállításra kényszerítés 
7.8. Lőfegyverhasználat 
 
III. Igazgatásrendészeti ismeretek 
1. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág felépítése, hatásköri szabályok 
1.1 Az igazgatásrendészeti szolgálati ág felépítése 
1.2. Hatásköri szabályok 
 
2. A személy - és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályozása 
2.1. Alapvető fogalmak 
2.2. Az engedélyek és igazolványok fajtái, érvényességük, a bejelentéshez kötött 
tevékenységek 
2.3. Az engedélyek és igazolványok kiadásának feltételei, a bejelentés szabályai 
2. 3.1. A működési engedély kiadásának feltételei 
2. 3.2. Az igazolványok kiadásának feltételei 
2. 3.3. A bejelentés szabályai 
2.4. A személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozói tevékenységet végzők 
nyilvántartásának adattartalma 
2.5. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme, felügyeleti bírság 
2. 5.1. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme 
2. 5.2. A felügyeleti bírság 



2.6. Az engedélyek és igazolványok visszavonásának, illetve a bejelentéshez kötött 
tevékenység végzése megtiltásának szabályai 
 
3. A fegyver-engedélyügyi szakterület szabályozása 
3.1. Alapvető fogalmak 
3.2. Az engedélyhez kötött tevékenységek 
3.3. Az engedélyek hatályossága 
3.4. Az engedélyek kiadásának feltételei 
3.4.1. Az engedélyek kiadásának általános feltételei 
3.4.2. Az engedélyek kiadásának tartási célhoz kapcsolódó feltételei 
3.5. A fegyvernyilvántartás adattartalma 
3.6. Az engedéllyel rendelkező kötelezettségei 
3.7. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme 
3.8. Az engedélyek visszavonásának szabályai 
3. 8.1. Az engedélyek visszavonásának szabályai 
3. 8.2. A fegyverek hatósági tárolásának szabályai 
 
4. A pirotechnikai tevékenység szabályozása 
4.1. Alapvető fogalmak 
4.2. Az engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek 
4. 2.1. Az engedélyhez kötött tevékenységek 
4. 2.2. A bejelentéshez kötött tevékenységek 
4. 2.3. Engedély illetve bejelentés nélkül végezhető tevékenységek 
4.3. Az engedélyek kiadásának feltételei, a bejelentés szabályai 
4.3.1. Az engedélyek kiadásának feltételei 
4.3.2. A bejelentés szabályai 
4.4. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme, szankciók, az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartás 
4.4.1. A rendőrségi nyilvántartás 
4.4.2. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme, szankciók 
4.4.3. A felügyeleti bírság 
4.5. A tevékenység korlátaira vonatkozó szabályok 
4.6. Az év végéhez kapcsolódó eltérő szabályozás 
4.7. Az engedélyek visszavonásának, illetve a bejelentéshez kötött tevékenységek végzése 
megtiltásának szabályai 
 
5. Az atomenergia felhasználásával kapcsolatos tevékenység szabályozása 
5.1. Alapvető fogalmak 
5.2. Az engedélyhez kötött tevékenységek 
5.3. Az engedélyek kiadásának feltételei 
5.4. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme 
5.5. Az engedélyek visszavonásának szabályai 
 
6. A robbanóanyaggal kapcsolatos tevékenység szabályozása 
6.1. Alapvető fogalmak 
6.2. Az engedélyhez kötött tevékenységek 
6.3. Az engedélyek kiadásának feltételei 
6.4. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége és terjedelme 
6.5. Az engedélyek visszavonásának szabályai 
 



7. A kábítószer-rendészeti tevékenység szabályozása 
7.1. Alapvető fogalmak 
7.2. A rendőrség ellenőrzési kötelezettsége 
7.3. A kábítószer-rendészet ellenőrzési kötelezettsége 
 
8. A szabálysértési eljárással összefüggő legfontosabb rendelkezések 
8.1. A szabálysértés fogalma, szabálysértésért való felelősség, az eljárásban részt vevők 
8.2. A szabálysértési eljárásban alkalmazható büntetések és intézkedések és a főbb szankció 
kiszabási elvek. 
8.2.1. A büntetések 
8.2.2. Intézkedések 
8.2.3.Főbb szankció kiszabási elvek 
8.2.4. Az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések 
8.3. A fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó külön rendelkezések 
8.4. Szabálysértés miatt eljáró hatóságok köre, hatásköre és illetékessége 
8.4.1. Szabálysértési hatóságok 
8.4.2. Bíróság 
8.5. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban 
8.5.1. Az elővezetés 
8.5.2. A szabálysértési őrizet 
8.5.3. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása 
8.5.4. A lefoglalás 
8.5.5. A rendbírság 
8.6. A szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető szabályai 
8.6.1. Eljárás megindulása 
8.6.2. Meghallgatás nélküli és a meghallgatásos eljárás 
8.6.3. Döntés az eljárás során 
8.7. A döntéssel szembeni jogorvoslatok 
8.8. Az előkészítő eljárás szabályai 
8.8.1. Bíróság elé állítás 
8.9. A végrehajtásra vonatkozó főbb rendelkezések 
8.10. A szabálysértési nyilvántartási rendszer 
8.11. A helyszíni bírság kiszabása 
8.11.1. A helyszíni bírságolásra jogosultak köre 
8.11.2. A helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárás, a feljelentés és a helyszíni idézés 
 
IV. A rendőri csapatszolgálati tevékenység 
 
1. Csapatszolgálati alapfogalmak 
1.1. Csapatszolgálat 
1.2. Csapatszolgálati feladat 
1.3. Csapaterő 
1.4. Csapattevékenység 
1.5. A taktikai eljárások 
1.5.1. Zárás 
1.5.2. Kutatás 
1.5.3. Üldözés 
1.5.4. Bekerítés 
1.5.5. Figyelőszolgálat 
1.5.6. Tömegoszlatás 



1.5.7. Őrzés 
1.5.8. Védelem 
 
2. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény rendelkezései 
2.1. A rendezvények szervezése és megtartása 
2.2. A rendezvény rendjének fenntartása 
2.3. A rendezvény Rendőrség általi feloszlatása 
2.4. A 75/2008 AB határozatból fakadó rendőri intézkedések 
 
3. A rendezvénybiztosítás parancsnoki munkájának fázisai 
3.1. A bejelentés vétele, megvizsgálása 
3.1.1. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények 
bejelentésével kapcsolatos rendőri teendők. 
3.1.2. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá nem tartozó rendezvények bejelentésével 
kapcsolatos rendőri teendők 
3.2. A biztosítási terv elkészítése, tartalmi követelményei 
3.3. A rendezvény biztosításának végrehajtása 
3.3.1. A rendezvénybiztosítási törzs 
3.3.2. A rendbiztos 
3.3.3. A rendezvény biztosítását végrehajtó szolgálati csoportosítás 
3.3.4. A biztosítás végrehajtásának szabályai 
3.4. A rendezvény megzavarására irányuló jogellenes cselekmények 
3.5. Intézkedés jogsértés (veszélyhelyzet) esetén 
3.5.1 Jogsértés esetén teendő rendőri intézkedések 
3.5.2. Fokozott ellenőrzés, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása 
3.5.3. Előállítás 
3.5.4. Az elfogás 
3.5.5. Biztonsági intézkedések 
3.6. A rendőri intézkedések dokumentálása 
3.6.1. A dokumentációs csoportok fajtái: 
3.7. Jelentési kötelezettség a rendezvény biztosításának végrehajtása után 
 
V. A rendőrségi személyi szabadság korlátozás szabályai 
 
1. Általános szabályok 
1.1. Képzés 
1.2. Fogolyszökés, fogva-tartás helyének engedély nélküli elhagyása 
1.3. Jelentés, tájékoztatás rendje 
 
2. Speciális szabályok 
2.1. Előállító egység, előállító helyiség 
2.1.1. Az előállítóban történő elhelyezés 
2.1.2. A fogvatartott élelemmel történő ellátása 
2.1.3. A fogvatartott kísérése, szállítása 
 
3. Fogda 
3.1.1. A fogdaőr szolgálat ellátása 
3.1.2. A fogdaőri személyzet létszáma 
3.1.3. A befogadás 
3.1.4. A fogvatartásra vonatkozó külön szabályok 



4. A fogvatartott 
4.1. A fogvatartott emberi jogainak érvényesülése 
4.2. A fogvatartott egyéb jogai 
4.3. A fogvatartott kapcsolattartása 
4.3.1. A fogvatartott levelezési joga 
4.3.2. A fogvatartott csomagfogadásához való joga 
4.3.3. A fogvatartott távbeszélő-használati joga 
4.4. A fogvatartott panaszhoz, kérelemhez való joga 
 
5. A fogvatartottak kísérése és fogdán kívüli őrzése 
 
6. A rendőrségi fogdák rendjének különleges szabályai 
6.1. Fogdai rendkívüli események 
6.2. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén teendő rendőri intézkedések 
 
7. Őrzött szállás 
7.1. Az őrzött szállás személyzete 
7.1. Az őrség szolgálat ellátása 
7.2. Az őrszemélyzet létszáma 
7.2.1. Az őrre vonatkozó tilalmak 
7.2.2. Az őrök eligazítása, szolgálat átadása-átvétele 
7.3. A befogadás 
7.4. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizetre vonatkozó külön szabályok 
 
8. Az őrizetes 
8.1. Az őrizetes emberi jogainak érvényesülése 
8.2. Az őrizetes egyéb jogai 
8.3. Az őrizetes kapcsolattartása 
8.3.1. Az őrizetes levelezési joga 
8.4. Az őrizetes panaszhoz, kérelemhez való joga 
8.5. Az őrizetes kísérése és fogdán kívüli őrzése 
8.6. Az őrzött szállások rendjének különleges szabályai 
8.6.1. Rendkívüli események 
8.6.2. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén teendő rendőri intézkedések 
 
VI. Közlekedésrendészeti ismeretek 
 
1. Az Európai Unió új közlekedéspolitikai koncepciói 
1.1. Az Európai Bizottság COM (2010) 389/3 számú Közleménye 
1.2. Az új Fehér Könyv 
 
2. Közlekedésrendészeti- és az ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések 
 
3. A közúti forgalom ellenőrzése 
3.1. Közúti sebesség- és forgalomtechnikai eszközök alkalmazása 
3.2. Az ittasság ellenőrzése 
3.2.1. Az ellenőrzés eszközei, alkalmazásuk feltételei 
3.2.2. Vér- és vizeletvétel 
3.3. A vezetési képességre hátrányos szer befolyásának ellenőrzése 
 



4. Közigazgatási bírságolás a közlekedés körében 
4.1. Az objektív felelősség körébe tartozó szabályszegések és a bírságolással kapcsolatos 
speciális szabályok (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 21. §-ába ütköző 
szabályszegések, valamint összefüggései a szabálysértési joggal). 
4.2. A Kkt. 20. §-ába ütköző szabályszegések és a bírságolással kapcsolatos speciális 
szabályok 
4.2.1. A „k” pontba ütköző szabályszegések (a gyorshajtás, a biztonsági öv használatának 
elmulasztása, a tilos jelzésen történő áthaladás és az ittas vezetés), valamint a visszatartás 
intézménye 
4.2.2. Az „l” pontba ütköző szabályszegések (a magyarországi illetőségű személynek vagy 
szervezetnek a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára 
vonatkozó szabályok megszegése) 
4.2.3. Az „a-j” pontba ütköző szabályszegések (közúti árú és személyszállítással kapcsolatos 
szabályok megszegése) 
4.3. A közigazgatási bírságolás összefüggései a szabálysértésekkel 
4.3.1. A visszatartás intézménye 
 
5. A közlekedési balesetek és a közlekedési bűncselekmények esetén követendő eljárások 
5.1. Fogalmak (közlekedési baleset, könnyű-, súlyos-, halálos baleset, tömegszerencsétlenség, 
halálos tömegszerencsétlenség, bizottság) 
5.2. A balesetek miatti eljárások rendje, a helyszíni szemle, a szemlebizottság, és a 
bizottságvezető 
5.3. A rendőrség állományát érintő balesetekre vonatkozó eljárások rendje 
5.4. A balesetekkel összefüggő vezetői feladatok 
 
6. A vízi-és légi rendészettel kapcsolatos fontosabb jogszabályok 
 
7. A megkülönböztető jelzés használatának főbb szabályai, parancsnoki feladatok 
 
VII. Krimináltaktikai ismeretek 
 
1. Szemle 
1.1. A szemle kriminalisztikai szempontból 
1.2. A helyszínek fajtái 
1.3. A végrehajtás alapelvei 
1.4. A szemlét megelőző feladatok 
1.5. A szemle végrehajtása 
1.5.1.Az általános, összképrögzítő szakasz feladatai 
1.5.2.A részletvizsgáló, nyomkutató szakasz feladatai 
1.5.3. A halottszemle speciális feladatai 
1.5.4. A hullajelenségekről 
1.5.5. A szemlejegyzőkönyv részei 
 
2.Az adat 
2.1. Adatgyűjtés 
2.2. Adatgyűjtési módszerek 
2.3. Titkos információgyűjtés 
2.3.1. Bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés 
2.3.2. Rendőrség lehetősége az operatív erők és eszközök védelme érdekében 
2.3.3. Adatkérésre vonatkozó szabályok 



2.3.4. Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés 
2.3.5. A különleges eszközök alkalmazására vonatkozó szabályok 
2.3.6. A sürgősségi elrendelés szabályai 
2.4. Titkos adatszerzés, Bírói engedélyekhez kötött titkos adatszerzés 
2.4.1. Titkos adatszerzés elrendelésének esetei 
2.4.2. Bírói engedély 
2.4.3. A titkos adatszerzés végrehajtása 
2.4.4. A titkos adatszerzés eredményének felhasználása 
2.4.5. A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása 
 
3. Forrónyomon üldözés 
3.1. A forrónyomon üldözés feladatai 
3.2. Alapelvek 
 
4. A kutatás 
4.1. A házkutatás 
4.1.1. A házkutatásra történő felkészülés 
4.1.2. A házkutatás végrehajtása és eredményének rögzítése 
4.2. Nyilvános helyek, többek által lakott és más helyek átkutatásának szabályai 
4.3. Járművek átkutatása 
4.4. Kutatás nyílt terepen 
 
5.A motozás 
 
6.A lefoglalás, mint jogi és kriminalisztikai kategória 
6.1. A lefoglalásra történő felkészülés 
6.2.A lefoglalás gyakorlati végrehajtása 
6.3. A lefoglalt dolog kezelése, tárolása 
 
7. Személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések 
7.1. Őrizetbe vétel 
7.2. Előzetes letartóztatás 
7.3. Lakhelyelhagyási tilalom 
7.4. Házi őrizet 
7.5. Távoltartás 
7.5.1 Az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás 
7.6. Ideiglenes kényszergyógykezelés 
 
8.A személy- és tárgykörözéssel kapcsolatos feladatok 
8.1. A körözés fogalma, fajtái, feladata 
8.2. A körözés jogszabályi feltételei 
8.3. A személy és tárgykörözésről szóló törvény (Sztk. tv.) alkalmazásában 
8.4. A körözés elrendelése és visszavonása 
8.5 Személykörözés 
8.6. Tárgykörözés 
8.7. A Rendőrség, körözéssel kapcsolatos tevékenysége 
8.8. A Körözési Információs Rendszer (KIR) 
8.9. SIS (Schengen Information System) – Schengen Információs rendszer 
 
VII. Kriminálmetodikai ismeretek 



1. Az emberölés nyomozása 
1.1 Az emberölés fogalma, jogi ismérvei, általános jellemzői 
1.2 Halálesetek tudomásra jutásának módjai 
1.3. A helyszínbiztosítók feladatai 
1.4. Egyéb feladatok 
1.5. Az emberölés helyszínének sajátos feladatai 
1.6. A halottszemle speciális feladatai 
1.7. A nyomozás tervezése 
1.8. A cselekmény lehetséges motívumai 
1.9. A felderítés és a bizonyítás szabályai 
 
2. Rablás nyomozása 
2.1. A rablás fogalma, jogi ismérvei 
2.2. A rablás elkövetésének általános jellemzői 
2.3. Rablások csoportosítása az elkövetés helyszíne szerint 
2.4. Az elkövető által használt eszközök szerinti csoportosítás 
2.5. A felderítés és a bizonyítás érdekében végzendő eljárási cselekmények 
 
3. A testi sértés nyomozása 
3.1. A testi sértés fogalma, jogi ismérvei 
3.2. A testi sértés minősített esetei 
3.3. A testi sértés elkövetésének általános jellemzői 
3.4. A nyomozás specifikumai 
3.5. A felderítés és bizonyítás érdekében végzett eljárási cselekmények 
 
4. A lopás nyomozása 
4.1. A lopás fogalma, jogi ismérvei 
4.2. A lopások általános jellemzői 
4.3. A felderítés és bizonyítás érdekében végzendő eljárási cselekmények 
 
5. Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
5.1. Fogalma, jogi ismérvei 
5.2 Elkövetési magatartások 
5.3. Felderítés, nyomozás szempontjából néhány lényeges kérdés, segítség 
 
6. A közokirat-hamisítás 
6.1. A közokirat – hamisítás fogalma, jogi ismérvei 
6.2. A felderítés és a bizonyítás érdekében végzendő eljárási cselekmények 
 
7. A sikkasztás nyomozása 
7.1. A sikkasztás fogalma, jogi ismérve 
7.2. A sikkasztás elkövetésének általános jellemzői 
7.3. A felderítés és a bizonyítás érdekében elvégzendő eljárások 
 
8. A csalás nyomozása 
8.1. A csalás fogalma, jogi ismérve 
8.2 A csalások elkövetésének általános jellemzői 
8.3. A felderítés és a bizonyítás érdekében végzendő eljárási cselekmények 
 
 



9. Rendkívüli halál 
9.1. Fogalma, alapelvei 
9.2. Az illetékesség megállapítása 
9.3. A tényállás tisztázása 
9.4. A szemle általános szabályai 
9.5. A halottszemle 
9.6. Jogorvoslatok, cselekmények 
 
IX. A rendőrség megelőzési feladatai 
 
1. Bűnmegelőzés 
1.1. A bűnmegelőzés fogalma 
1.2. A bűnmegelőzési feladatok 
1.3. A bűnmegelőzésben részt vevők 
1.3.1. A helyi önkormányzatok 
1.3.2. A rendőrség 
1.3.3. A polgárőr egyesületek, szövetségek 
1.3.4. A személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó gazdasági társaságok 
1.4.5. A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok, az alapítványok, a civil szervezetek és a 
lakosság önszerveződései 
 
2. A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája 
2.1. Prioritások és a célrendszer 
 
3. A rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége 
3.1. Általános bűnmegelőzési feladatok 
3.2. Áldozatvédelem, áldozatsegítés 
3.2.1. A közvetítői tevékenység (mediáció) 
3.2.2. Jogi segítségnyújtás 
3.2.3. Áldozatsegítés 
3.3. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. 
3.3.1. D.A.D.A és Ellenszer program 
3.3.2. Iskola rendőr, óvoda rendőr 
3.3.3. Családon belüli erőszak megelőzése 
3.4. Kábítószer megelőzés 
3.5. Megelőző vagyon- és gazdaságvédelem 
3.6. Eltűnt kiskorúakkal kapcsolatos körözési tevékenység 
3.6.1. A körözés fogalma, elrendelése, a kiemelt körözés, körözés visszavonása 
3.6.2. A Rendőrség, körözéssel kapcsolatos feladatai 
3.7. Bűnmegelőzési pályázatok 
3.7.1. Pályázat készítése alapjai 
3.7.2. Pályázatok végrehajtása, beszámolók elkészítése 
 
4. Baleset-megelőzés 
4.1. Balesetmegelőzési Bizottságok 
4.2. Közösségi balesetmegelőzés 
4.3. Az iskola rendőre 
 
5. A Polgárőrség 
5.1. A polgárőr egyesület feladatai 



5.2. A polgárőr egyesület működésének feltételei 
5.3. A polgárőri szolgálatellátás szabályai 
5.4. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése 
 
Tananyag 
A vizsgaanyagot a Rendészeti Szakvizsga Bizottság által kiadott Rendőrségi igazgatás című 
tansegédlet tartalmazza. 
 
Felkészülést segítő kérdések 
1. Ismertesse a hivatásos állomány tagja alapvető jogainak korlátozására vonatkozó általános 
szabályokat. 
2. Sorolja fel azokat az alapvető jogokat, amelyek korlátozása érinti a hivatásos állomány 
tagját. 
3. Melyik alapvető jog korlátozására vonatkozik a szolgálat érdekében történő áthelyezés 
vagy vezénylés? 
4. Milyen tilalom vonatkozik a hivatásos állomány tagjának politikai tevékenységére? 
5. Ismertesse a szolgálaton kívüli egyenruha viselés szabályait. 
6. Jogosult-e a sztrájkjog gyakorlására a hivatásos állomány tagja? 
7. Ismertesse a Magyar Rendvédelmi Kar feladatait és hatáskörét. 
8. Mutassa be a Magyar Rendvédelmi Kar szervezetét, működését. 
9. Ismertesse a fegyveres szervnél a szakszervezeti érdekegyeztetés lényeges elemeit. 
10. Határozza meg az etikai vétség fogalmát. 
11. Sorolja fel a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állományára vonatkozó 
rendvédelmi hivatás etikai alapelveit. 
12. Melyek a vezetőkkel szemben támasztott etikai alapelvek? 
13. Ismertesse a kifogástalan életvitel ellenőrzésének rendszerét, szabályait. 
14. Mikor követ el fegyelemsértést a hivatásos állomány tagja? 
15. Sorolja fel a fegyelmi fenyítéseket. 
16. Milyen jogkövetkezménnyel jár a lefokozás fegyelmi fenyítés? 
17. Milyen esetekben alkalmazható a pénzbírság fenyítés és mennyi a mértéke? 
18. Mit jelent a fegyelmi jogkör? 
19. Ismertesse a fegyelmi eljárás lefolytatásának lényeges elemeit. 
20. Melyek a fegyelmi eljárás felfüggesztésének esetei. 
21. Milyen jogosultságait korlátozzák a beosztásból felfüggesztés hatálya álló hivatásos 
állomány tagjának. 
22. Ismertesse az egyszerűsített fegyelmi eljárás szabályait. 
23. Ismertesse a személyes meghallgatás szabályait a fegyelmi eljárás során. 
24. Jogorvoslat a fegyelmi eljárás során. 
25. Ismertesse a kifogástalan életvitel ellenőrzésére vonatkozó lényeges szabályokat. 
26. Ismertesse a szenior állomány foglalkoztatásának lényeges szabályait. 
27. Ismertesse a rendőrség feladatát. 
28. Határozza meg a rendőrség hármas tagozódását. 
29. Melyek a TEK feladatai, ismertesse a TEK szervezetét? 
30. Mutassa be a rendőrség szolgálati agait, szolgálatait, a szakszolgálatait. 
31. Ismertesse a rendőri szolgálat fellépésének módját és az intézkedési kötelezettséget. 
32. Melyek a rendőrségnél alkalmazott szolgálati időrendszerek? 
33. Határozza meg a rendőrség szolgálati formáit 
34. Ismertesse a járőrszolgálat fogalmát, célját. 
35. Sorolja fel az egyenruha viselésével kapcsolatos tilalmakat. 
36. Határozza meg a körzeti megbízott alapvető feladatát. 



37. Mely esetekben nem végezhet nyomozást a körzeti megbízott? 
38. Határozza meg, hogy bűncselekmény észlelésekkor milyen intézkedést foganatosít a 
rendőr. 
39. Ismertesse az igazoltatás jogszabályi feltételeit. 
40. Sorolja fel, hogy az 1988. I. tv alapján mely szabályszegések esetén kötelezheti az 
elkövetőt a rendőrhatóság bírság megfizetésére. 
41. Sorolja fel az előállítás eseteit. (nem összekeverendő az elfogás eseteivel) 
42. Mennyi az előállítás és az elővezetés maximális időtartama. (ügyelni kell a pontos 
szövegszerű meghatározásra) 
43. Határozza meg az Rtv. Alapján a magánlakásban történő intézkedés eseteit. 
44. Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél és közlekedési infrastruktúrájánál 
fogva a befelé irányuló 3 jelentősebb migrációs csatornát. 
45. Sorolja fel a beutazási feltételeket harmadik országbeli állampolgár számára. 
46. Ismertesse mi minősül hozzátartozók közötti erőszaknak, határolja el egymástól a két 
alapvető magatartási formát. 
47. Mik az elsődleges rendőri intézkedések a helyszínen.(a 32/2007 ORFK utasítás alapján) 
48. Határolja el egymástól az Ideiglenes megelőző távoltartást és a Megelőző távoltartást. 
49. Ismertesse röviden az Ideiglenes megelőző távoltartás folyamatát. (a megjelenített 
folyamatábra segítségével) 
50. Mit tartalmazzon a kényszerítő eszközök alkalmazásáról készített jelentés? 
51. Sorolja fel, hogy az Rtv. alapján milyen kényszerítő eszközöket ismer. 
52. Ismertesse az útzár alkalmazásának szabályait. 
53. Mely estekben alkalmazhat a rendőr lőfegyvert? 
54. Ismertesse a lőfegyverhasználat vizsgálatának szabályait, mit tartalmazzon a vizsgálatot 
lezáró jelentés? 
55. Sorolja fel az ORFK hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat! 
56. Sorolja fel a rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat! 
57. Sorolja fel a rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó közigazgatási feladatokat! 
58. Határozza meg, hogy mely tevékenységekre terjed ki a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
hatálya! 
59. Mely tevékenység végzéséhez szükséges működési engedély? 
60. Sorolja fel az igazolványok fajtáit! 
61. Határozza meg a működési engedély és az igazolványok hatályossági idejét! 
62. Sorolja fel az igazolvány kiadását korlátozó rendelkezéseket! 
63. Sorolja fel a működési engedély visszavonásának eseteit! 
64. Határozza meg az igazolvány visszavonásának és bevonásának eseteit! 
65. Határozza meg a kiszabható felügyeleti bírság legkisebb és legmagasabb összegét az 
igazolványosok, illetve a vállalkozások esetén! 
66. Határozza meg, hogy mely tevékenységekre nem terjed ki a lőfegyverekről és lőszerekről 
szóló 2004. évi XXIV. törvény hatálya! 
67. Sorolja fel az engedélyhez kötött tevékenységeket! 
68. Határozza meg az engedélyek hatályosságát! 
69. Sorolja fel az engedélyek kiadásának általános feltételeit! 
70. Határozza meg, hogy természetes személy milyen célból milyen fegyver tartására kaphat 
engedélyt! 
71. Határozza meg a flóbert fegyvertartási engedély kiadására vonatkozó szabályokat! 
72. Határozza meg a gáz- és riasztófegyver viselési engedély kiadására vonatkozó 
szabályokat! 
73. Határozza meg a színházi fegyvertartási engedély kiadására vonatkozó szabályokat! 



74. Határozza meg az engedélyek visszavonásának eseteit! 
75. Határozza meg a fegyverek hatósági tárolására vonatkozó szabályokat! 
76. Határozza meg, hogy mely polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó polgári célú 
pirotechnikai tevékenységre nem terjed ki a törvény hatálya! 
77. Határozza meg a polgári célú pirotechnikai tevékenység fogalmát! 
78. Sorolja fel a pirotechnikusként foglalkoztatást kizáró rendelkezéseket! 
79. Sorolja fel az egyes pirotechnikai osztályokhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség alá 
tartozó tevékenységeke! 
80. Határozza meg az engedély illetve bejelentési kötelezettség nélkül végezhető 
tevékenységeket! 
81. Ismertesse a felügyeleti bírság kiszabására vonatkozó szabályokat! 
82. Ismertesse az év végéhez kapcsolódó eltérő szabályozást! 
83. Sorolja fel az engedélyek visszavonásának eseteit! 
84. Sorolja fel a közbiztonsági engedély kiadásának akadályait! 
85. Ismertesse a rendőrség ellenőrzési kötelezettségét! 
86. Ismertesse a közbiztonsági engedély visszavonásának esetét! 
87. Mely tevékenységek végzéséhez szükséges rendőrségi engedély a polgári felhasználású 
robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002.(IX. 4. ) Kormányrendelet 
alapján, azok hatályossága? 
88. Melyek a robbanóanyag átadására vonatkozó legfontosabb tilalmak? 
89. Sorolja fel az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti 
Osztálya kábítószer-rendészeti feladatait! 
90. Sorolja fel, hogy milyen feladatokat hajtanak végre a megyei rendőr-főkapitányságok 
kábítószer-rendészeti szakelőadói! 
91. Határozza meg a szabálysértés fogalmát, a szabálysértésért való felelősség feltételeit, 
valamint az eljárásban részt vevő személyeket. 
92. Milyen büntetések és intézkedéseket alkalmazhatóak a szabálysértés elkövetőjével 
szemben és melyek azok legfontosabb elemei? 
93. Milyen főbb szankció kiszabási elveket ismer? 
94. Mely hatóságok és szervek folytathatják le a szabálysértésekkel kapcsolatos eljárást? 
95. Milyen kényszerintézkedések alkalmazására van lehetőség a szabálysértési eljárásban és 
melyek azok legfontosabb szabályai? 
96. Mit kell tartalmaznia a szabálysértési feljelentésnek? 
97. Mely esetekben lehet meghallgatás nélkül határozni és mikor kell a tényállás tisztázása 
érdekében szükséges intézkedéseket megtenni? 
98. Milyen döntések születhetnek a szabálysértési feljelentés kapcsán? 
99. Sorolja fel a szabálysértési eljárás során igénybe vehető jogorvoslatokat. 
100. Mely esetekben kell előkészítő eljárást lefolytatni és melyek a legfontosabb szabályai? 
101. Ismertesse a bíróság elé állításra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket. 
102. Melyek az egyes szankciók tekintetében a végrehajtás legfontosabb szabályai? 
103. A szabálysértések elkövetőivel kapcsolatban milyen nyilvántartások kialakítására került 
sor? 
104. Ismertesse a helyszíni bírsággal kapcsolatos főbb szabályokat. 
105. Ismertesse a csapatszolgálati feladat végrehajtásához kapcsolódó alapfogalmakat! 
106. Mikor és hogyan oszlatható fel egy rendezvény a rendőrség által? 
107. Ismertesse, hogy mit kell tartalmaznia egy rendezvény írásos bejelentésének! 
108. Mikor van szükség ún. egyeztető tárgyalás összehívására rendezvény megtartása előtt? 
109. Mely rendezvények nem tartóznak a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá? 



110. Ismertesse a sportrendezvényekre vonatkozó különös szabályokat (54/2004. 
Kormányrendelet alapján mely rendezvényekre terjed ki, milyen biztonsági kockázatú 
rendezvényeket ismer)! 
111. Ismertesse a sportrendezvényekre vonatkozó különös szabályokat (mely szervezetek a 
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság tagja, a kockázati fokok 
milyen szabályok betartását teszik kötelezővé)! 
112. Melyek a biztosítási terv elkészítésének tartalmi követelményei? 
113. Ismertesse a rendezvénybiztosítási törzs összetételét, feladatait! 
114. Ismertesse a rendbiztos feladatát! 
115. Melyek a rendezvény biztosítását végrehajtó szolgálati csoportok? 
116. Ismertesse a rendezvény megzavarására irányuló jogellenes cselekményeket! 
117. Ismertesse a jogsértés esetén teendő rendőri intézkedéseket! 
118. Ismertesse a fogvatartással összefüggő képzési előírásokat. 
119. A rendőrség személyi szabadság korlátozásával összefüggő feladatai figyelemmel 
határolja el a Fogolyszökés bűntettét a Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség 
szabálysértéstől. 
120. Ismertesse a fogvatartással összefüggő jelentések és tájékoztatások rendje. 
121. Mutassa be az előállító egység, előállító helyiség működését. 
122. Ismertesse az előállítóban történő elhelyezés követelményeit. 
123. Ismertesse az előállított személy élelemmel történő ellátására vonatkozó előírásokat. 
124. Melyek az előállítás rendőri intézkedés során alkalmazható kísérésére és szállítására 
vonatkozó szabályok? 
125. 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. 
126. Ismertesse a fogdába történő befogadás, valamint a fogvatartásra vonatkozó külön 
szabályait. 
127. Határozza meg a fogvatartott fogalmát. 
128. Mit jelent a fogvatartott emberi jogainak érvényesülése? 
129. Ismertesse a fogvatartott kapcsolattartására, levelezési, csomagfogadásához való, 
valamint távbeszélő-használati jogára vonatkozó előírásokat. 
130. Melyek a fogvatartott panaszhoz, kérelemhez való jogai? 
131. Ismertesse a fogvatartottak kísérésére és fogdán kívüli őrzésére vonatkozó szabályokat. 
132. Melyek a rendőrségi fogdák rendjének különleges szabályai? 
133. Sorolja fel a fogdai rendkívüli eseményeket és ismertese bekövetkezésük esetén teendő 
rendőri intézkedéseket. 
134. Ismertesse az őrzött szálláson az őrség szolgálat ellátására, az őrszemélyzet létszámára, 
az őrökre vonatkozó tilalmakat, az őrök eligazítására, valamint a szolgálat átadása-átvételére 
vonatkozó előírásokat. 
135. Ismertesse az őrzött szállásra történő befogadás, valamint az idegenrendészeti eljárásban 
elrendelt őrizetre vonatkozó külön szabályokat. 
136. Mit jelent az őrizetes emberi jogainak érvényesülése? 
137. Melyek az őrizetes kapcsolattartására, levelezésére, panasz és kérelem előterjesztésére 
vonatkozó előírások? 
138. Ismertesse az őrizetes kísérésére és fogdán kívüli őrzésére vonatkozó előírásokat. 
139. Melyek az őrzött szállás rendjének különleges szabályai? 
140. Ismertesse az őrzött szálláson bekövetkező rendkívüli esemény esetén teendő rendőri 
intézkedéseket. 
141. Melyek az Európai Bizottság COM (2010) 389/3 számú Közleményének stratégiai 
célkitűzései? 



142. Milyen konkrét intézkedéseket tartalmaz az új Fehér Könyv? 
143. Sorolja fel, milyen intézkedéseket tehet a rendőr közlekedésbiztonsági intézkedés során? 
144. Milyen konkrét intézkedéseket tehet a rendőrség az ideiglenes közlekedésbiztonsági 
intézkedés keretében? 
145. A közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű tekintetében milyen módon járhat el a 
rendőrség? 
146. Határozza meg pontosan a technikai eszközök alkalmazásának célját, és műszaki-
személyi alkalmazási feltételeit! 
147. Milyen parancsnoki feladatok merülnek fel a technikai eszközök alkalmazásával 
kapcsolatosan? 
148. Milyen esetekben kell alkoholteszter helyett hiteles mérőeszközzel történő mérésre 
intézkedni? 
149. Sorolja fel a vér- és vizeletvétel eseteit! 
150. Milyen intézkedések megtétele indokolt vezetési képességre hátrányos szer befolyásának 
felmerülése során? 
151. Határolja el a Kkt. 20. § (1) bekezdés „k” pontját az objektív felelősséggel kapcsolatos 
(Kkt. 21. §) szabályszegésektől! 
152. Mely szabályszegések tartoznak az objektív felelősség hatálya alá? 
153. Melyek a bírság kiszabásának szabályai a Kkt. 20. § (1) bekezdés k). pontjánál? 
154. Határozza meg a Kkt. 20. § (1) bekezdés l). pontjába ütköző szabályszegés mentesülési 
eseteit! 
155. Sorolja fel a Kkt. 20. § (1) bekezdés (1) bekezdés a-j) pontjának szabályszegéseit! 
156. Határozza meg az alábbi fogalmakat (közlekedési baleset, könnyű-, súlyos-, halálos 
baleset, tömegszerencsétlenség, halálos tömegszerencsétlenség)! 
157. Milyen esetben szükséges a szemlét bizottságnak végrehajtani, és kik jelölhetők 
bizottságvezetőnek? 
158. A baleseti helyszíni tevékenység során milyen adatokat szükséges rögzíteni? 
159. Elemezze a rendőrség állományát érintő balesetekre vonatkozó eljárásokat! 
160. Melyek a vízi- és légi rendészet fontosabb jogszabályai? 
161. Sorolja fel a megkülönböztető jelzés használatának eseteit! 
162. Milyen szabályokat ír elő a megkülönböztető jelzést használó jármű részére a KRESZ? 
163. Mely jogszabály írja elő szemle tartását? 
164. Ismertesse a szemle kriminalisztikai fogalmát, az alkalmazás során elérendő célokat! 
165. Ismertesse a helyszínek fajtáit! 
166. Ismertesse a szemle végrehajtásának alapelveit! 
167. Ismertesse a szemlét megelőző feladatokat! 
168. Ismertesse a szemle szakaszait és főbb feladatait! 
169. Ismertesse a halottszemle speciális feladatait! 
170. Ismertesse a hullajelenségeket! 
171. Ismertesse a szemlejegyzőkönyv részeit, tartalmukat! 
172. Ismertesse az adatgyűjtés fogalmát, célját! 
173. Ismertesse az adatgyűjtési módszereket! 
174. Ismertesse a forrónyomon üldözés fogalmát, célját! 
175. Ismertesse a forrónyomon üldözés feladatait! 
176. Ismertesse a forrónyomon üldözés alapelveit! 
177. Ismertesse a kutatás kriminalisztikai fogalmát! 
178. Ismertesse a házkutatás fogalmát, Be-beli és kriminalisztikai előírásait! 
179. Ismertesse a házkutatásra törtnő felkészülést! 
180. Ismertesse a házkutatás gyakorlati végrehajtását és eredményének rögzítését! 
181. Ismertesse a motozás fogalmát, célját, végrehajtását! 



182. Sorolja fel a nyilvános helyek, többek által lakott és más helyek átkutatásának szabályait! 
183. Ismertesse a járművek és a nyílt terep átkutatásának elemeit, ajánlásait! 
184. Ismertesse a lefoglalás fogalmát, célját! 
185. Ismertesse a lefoglalásra történő felkészülés feladatait! 
186. Ismertesse a lefoglalás gyakorlati végrehajtására, a lefoglalt dolog kezelésére, tárolására 
vonatkozó szabályokat! 
187. Ismertesse a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket és ezek 
jogszabályi hátterét! 
188. Ismertesse az őrizetbe vétel fogalmát, elrendelésének szabályait! 
189. Ismertesse az előzetes letartóztatás fogalmát, elrendelésének eseteit! 
190. Ismertesse a lakhelyelhagyási tilalom fogalmát, tartalmát! 
191. Ismertesse a házi őrizet fogalmát, tartalmát! 
192. Ismertesse a távoltartás szabályait! 
193. Ismertesse az ideiglenes kényszergyógykezelés fogalmát, a végrehatása során teendő fel- 
adatokat! 
194. Ismertesse a körözés fogalmát, fajtáit, feladatait, sorolja fel a körözésre vonatkozó 
jogszabályokat, normákat! 
195. Ismertesse a körözés elrendelés, nemzetközi körözés, európai elfogatóparancs, 
terepkutatás, egyedi azonosításra alkalmas tárgy fogalmát! 
196. Ismertesse a körözés elrendelésének és visszavonásának tartalmát! 
197. Ismertesse a személy és tárgykörözés tartalmát! 
198. Ismertesse a Rendőrség körözéssel kapcsolatos tevékenységét! 
199. Ismertesse a Körözési Információs Rendszer (KIR) működtetésének feladatait, tartalmát! 
200. Ismertesse az adat fogalmát! 
201. Ismertesse a titkos adatgyűjtés Rendőrségi Törvényben lévő szabályozását! 
202. Ismertesse az ideiglenes, megelőző távoltatás intézményét! 
203. Ismertesse a Schengeni Információs Rendszert (SIS)! 
204. Mit értünk az emberölésen általában? 
205. Ismertesse az emberölésnél a bizonyítás tárgyát, alanyát? 
206. Melyek a halottszemle speciális feladatait? 
207. Ismertesse a nyomozás tervezését? 
208. Mit értünk a testi sértés fogalmán, melyek a jogi ismérvei? 
209. Mit tud a könnyű testi sértés nyomozásáról? 
210. Ismertesse a rablás fogalmát, jogi ismérveit? 
211. Melyek a rablás leggyakoribb elkövetési módszerei? 
212. Mit értünk csalás alatt? 
213. Mit tud a sikkasztásról? 
214. A lopás fogalma, jogi ismérvei? 
215. Mi a lőfegyver fogalma? 
216. Mi a közokirat? 
217. Mi jelent az intellektuális közokirat-hamisítás? 
218. Mi a rendkívüli halál fogalma? 
219. Sorolja fel a bűnmegelőzési tevékenységben résztvevő szerveket, szervezeteket! 
220. Melyek az önkormányzati bűnmegelőzésnek a főbb feladatai? 
221. Sorolja fel a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájának prioritásait! 
222. Melyek a rendőrség általános bűnmegelőzési feladatai? 
223. Mi közvetítői tevékenység (mediáció) célja, milyen ügyekben van lehetőség mediációra? 
224. Milyen áldozatsegítési szolgáltatásokat ismer? 
225. Kik jogosultak állami kárenyhítésre? 
226. Melyek azok az okok, melyek kizárják az állami kárenyhítést? 



227. Ismertesse a D.A.D.A. program tematikáját! 
228. 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! 
229. Milyen megelőző vagyonvédelemi feladatai vannak a rendőrkapitányságoknak? 
230. Milyen tartalmi követelményei vannak a kiskorú eltűnésével kapcsolatos bejelentési 
jegyzőkönyvnek? 
231. Kiskorú eltűnése során milyen adatgyűjtési feladatokat kell végrehajtani? 
232. Kik a balesetmegelőzés résztvevői? 
233. Mi a közösségi balesetmegelőzés? 
234. Mi az iskolarendőr feladata? 
235. A polgárőr egyesületek az alaptevékenységünkön kívül milyen kiegészítő feladatokban 
működhetnek közre? 
236. Melyek a polgárőri szolgálatellátás szabályai? 


