
KÖZIGAZGATÁSI ÉS INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK 

 

„A” ismeretrész: KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK 

 

1. Ismertesse a jogi norma fogalmát, jellemzőit és szerkezetét! 

2. Határozza meg a jogforrás fogalmát, fajait és mutassa be a jogforrási rendszer hierarchiáját!

   

3. Mutassa be Magyarország jogrendszerének jogági tagozódását! 

4. Ismertesse és értelmezze a jogalkotás fogalmát, fajtáit, folyamatát! 

5. Határozza meg a jogalkalmazás fogalmát, fajtáit és szakaszait! 

6. Ismertesse az Alaptörvény legfőbb értékeit! 

7. Ismertesse az Országgyűlés feladat- és hatáskörét, a szervezetére és működésére vonatkozó 

alapvető szabályokat! 

8. Határozza meg a kormányzás fogalmát, ismertesse a Kormány működését, feladat- és 

hatáskörét! 

9. Határozza meg a köztársasági elnök helyét az államszervezetben, ismertesse főbb feladat- 

és hatáskörét!  

10. Határozza meg az igazságszolgáltatási funkció lényegét és mutassa be a bírósági 

szervezetrendszert! 

11. Mutassa be az ügyészség főbb feladat- és hatáskörét, szervezeti rendszerét! 

12. Mutassa be az alapvető jogok biztosának jogállását, főbb feladat- és hatáskörét! 

13. Ismertesse az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörét! 

14. Ismertesse az Állami Számvevőszék feladat- és hatáskörét! 

15. Mutassa be az alapvető jogok és kötelezettségek rendszerét! 

16. Sorolja fel és értelmezze a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai alapvető jogaira 

vonatkozó korlátozásokat! 

17. Mutassa be a különleges jogrend típusait, tartalmát és intézményi rendjét! 

18. Határozza meg a közigazgatás szervezetrendszerének helyét az állami funkciók 

rendszerében, ismertesse sajátosságait, rendeltetését és fő feladatait! 

19. Határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, jogi jellemzőit és csoportosításuk 

szempontjait! 

20. Ismertesse az államigazgatás szervezetrendszerét és az egyes államigazgatási szervek 

feladatkörét! 

21. Mutassa be az önkormányzati igazgatás szervezetrendszerét! 

22. Ismertesse a helyi önkormányzatok szervezetét, valamint feladat- és hatáskörét! 

23. Határozza meg a közigazgatási hatósági eljárás fogalmát, jogforrásait, továbbá az általános 

közigazgatási rendtartás hatályára vonatkozó szabályokat!  

24. Ismertesse az általános közigazgatási rendtartás alapelveit és a kizárás jogintézményét!  

25. Ismertesse a hatáskör és az illetékesség tartalmát, összeütközésük esetén az általános 

közigazgatási rendtartás szabályozása szerint követendő eljárást! 

26. Mutassa be a kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának mozzanatait!  

27. Mutassa be a közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntéseket és a velük szembeni 

jogorvoslati eljárásokat! 

28. Határozza meg a közigazgatási végrehajtás fogalmát, ismertesse feltételeit, elrendelésének 

és foganatosításának szabályait! 

29. Jellemezze az egyes hatósági jogalkalmazói tevékenységeket és értelmezze a közigazgatási 

szankció fogalmát! 

30. Határozza meg az elektronikus ügyintézés fogalmát, feltételeit és fajtáit, valamint az 

elektronikus tájékoztató szolgáltatások tartalmát és körét! 

31. Ismertesse a büntetőjog fogalmát, feladatait, alapelveit és forrásait! 

32. Határozza meg a bűncselekmény fogalmát, ismertesse a büntető törvény hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket! 

33. Mutassa be a büntetőjog általános törvényi tényállásának elemeit! 
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34. Mutassa be a büntetőjogi büntethetőségi akadályok rendszerét! 

35. Ismertesse a bűncselekmény megvalósulási szakaszaira és az elkövetőkre vonatkozó 

általános és speciális szabályokat! 

36. Mutassa be a büntetőjog szankciórendszerét! 

37. Határozza meg a szabálysértés fogalmát, a szabálysértési törvény hatályára, a hatáskörre és 

az illetékességre vonatkozó rendelkezéseket! 

38. Fejtse ki a szabálysértési felelősség feltételeit, csoportosítsa és értelmezze a felelősségre 

vonás akadályait! 

39. Sorolja fel a szabálysértési büntetéseket és intézkedéseket, ismertesse alkalmazásuk 

szabályait! 

40. Mutassa be a szabálysértési eljárás menetét! 

41. Ismertesse a szabálysértési eljárásban alkalmazható kényszerintézkedéseket! 

42. Ismertesse a szabálysértés miatt alkalmazható helyszíni bírságolásra vonatkozó főbb 

rendelkezéseket! 

43. Mutassa be a közlekedéssel kapcsolatos szabályszegések egyéb, nem szabálysértési 

jogkövetkezményeit! 

44. Ismertesse az európai integráció folyamatát, az Európai Unió keletkezését, céljait és 

tagországait! 

45. Mutassa be az Európai Unió intézményrendszerét, főbb intézményei működését!  

46. Ismertesse az Európai Parlament és az Európai Bizottság felépítését, tevékenységét, 

hatásköreit! 

47. Mutassa be az Európai Unió jogforrásait, valamint értelmezze az uniós jog és a nemzeti 

jogrendszerek viszonyát! 

48. Ismertesse az EU ügynökségeinek rendszerét! 

49. Mutassa be az EU külső határainak ellenőrzését és védelmét, Magyarország schengeni 

tagságából eredő kötelezettségeit! 

50. Ismertesse Magyarország államhatár-védelmének jogi eszközeit, különös tekintettel a 

Rendőrség feladataira! 

 

 

„B” ismeretrész: INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK 

 

1. Ismertesse a rendészettudomány tárgyát és annak összetevőit! 

2. Határozza meg a rendészeti igazgatás fogalmát és alapfunkcióit! 

3. Ismertesse és értelmezze a rendvédelmi, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

fogalmát, a fogalmak alá tartozó szerveket, azok feladatkörét! 

4. Határozza meg az irányítás fogalmát és az irányítási jogviszony tartalmi elemeit! 

5. Ismertesse a felügyelet és az ellenőrzés jellemzőit, és ezek kapcsolódását az irányításhoz! 

6. Ismertesse és értelmezze a vezetés fogalmát, típusait és módszereit! 

7. A kompetenciáról és az érzelmi kompetenciáról tanultak alapján fejtse ki, hogy mitől lesz 

sikeres egy vezető, illetve egy szervezet! 

8. Ismertesse a rendőrség jogállását és rendszerezze alapvető feladatait! 

9. Mutassa be a rendőrség szervezeti felépítését és szolgálati tagozódását! 

10. Ismertesse a rendőrség irányítására és vezetésére vonatkozó szabályokat! 

11. Ismertesse a Rendőrség (általános) feladatrendszerét! 

12. Mutassa be a Rendőrség (általános) együttműködési rendszerét! 

13. Mutassa be hazánk katasztrófa-veszélyeztetettségét, ismertesse és értelmezze a katasztrófák 

elleni védekezés komplex feladatrendszerét! 

14. Ismertesse és értelmezze a katasztrófák elleni védekezés irányításának rendszerét! 

15. Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelem szervezetét és főbb feladatait!  

16. Ismertesse és értelmezze a tűz elleni védekezés feladatait és szervezetét! 

17. Mutassa be a közszolgálati jogviszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó 

rendelkezéseket! 
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18. Ismertesse a rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya létesítésének, 

megszüntetésének szabályait! 

19. Sorolja fel és értelmezze a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú 

tagjai szolgálati viszonya létrejöttének feltételeit és eseteit! 

20. Ismertesse a hivatásos szolgálati viszony módosításának eseteit! 

21. Mutassa be a hivatásos állomány tagjának előmenetelére, teljesítményértékelésére és 

minősítésére vonatkozó szabályokat! 

22. Ismertesse a fegyelmi felelősség, valamint a fegyelmi eljárás lefolytatásának általános 

szabályait! 

23. Sorolja fel a fenyítési nemeket és ismertesse a jogorvoslati lehetőségeket, valamint a 

fenyítés végrehajtásának szabályait! 

24. Ismertesse a hivatásos szolgálati viszony megszűnésének okait! 

25. Ismertesse és értelmezze a szociális és kegyeleti gondoskodás alapvető szabályait, továbbá 

a nyugállományúakra vonatkozó legfőbb személyügyi rendelkezéseket! 

26. Mutassa be az érdekképviseleti rendszer működését a rendvédelmi szerveknél! 

27. Mutassa be a rendvédelmi szervek egészségügyi ellátó rendszerének szervezetét és 

feladatkörét! 

28. Határozza meg az alkalmassági vizsgálatok lényegét, célját, fajtáit és főbb szabályait! 

29. Foglalja össze a keresőképtelenség elbírálására és az orvosi felülvizsgálatokra vonatkozó 

legfontosabb rendelkezéseket! 

30. Ismertesse a munka-, szolgálati és üzemi baleset fogalmát, továbbá a bekövetkezésekor 

végrehajtandó teendőket! 

31. Mutassa be a rendvédelmi egészségkárosodási ellátást!  

32. Mutassa be az államháztartás helyét, szerepét, jellemző mutatóit a nemzetgazdaságban! 

33. Ismertesse az államháztartás alrendszereit, a központi költségvetés tervezését és 

szerkezetét! 

34. Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát, irányítását és felügyeletét, valamint szervezeti és 

működési szabályait! 

35. Ismertesse a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatait! 
36. Mutassa be az államháztartás számviteli és ellenőrzési rendszerét! 
37. Ismertesse a logisztika célját, tartalmát, korlátait! 

38. Ismertesse a beszerzési tevékenységre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

előírásokat! 

39. Ismertesse az adományok és egyéb felajánlások elfogadásának szabályait! 

40. Mutassa be az informatikai rendszerek elvi és gyakorlati jelentőségét a rendvédelmi 

szerveknél! 

41. Ismertesse a hivatali igazgatás szerepét és főbb feladatait! 

42. Ismertesse és értelmezze az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 

szabályait! 

43. Ismertesse a minősített adat védelmére vonatkozó előírásokat! 

44. Mutassa be az ellenőrzési tevékenység szerepét, jellemzőit és típusait! 

45. Határozza meg a kommunikáció helyét és szerepét, a tájékoztatás rendjét!  

46. Mutassa be a Rendőrség ügyeleti rendszerének működését! 

47. Ismertesse a védelmi igazgatás helyét és szerepét a rendészeti tevékenységben! 

48. Mutassa be a büntetés-végrehajtás szervezetét és fő feladatait! 

49. Ismertesse a nemzetbiztonsági szerveket és rendeltetésüket! 

50. Mutassa be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét és fő feladatait! 


