
VIZSGAKÉRDÉSSOR 

FEGYVERES SZERVEK MŰSZAKITECHNIKAI-INFORMATIKAI IGAZGATÁSA 

 

 

1. Definiálja a rendszeresítés célját! 

2. Foglalja össze a rendvédelmi szerv felújítási és építési beruházási tevékenységével 

összefüggő adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeit! 

3. Foglalja össze az energiahatékonyság növelésének indokait! 

4. Foglalja össze az európai támogatások jelentőségét Magyarországon és a Rendőrségen! 

5. Határozza meg a környezetvédelem fogalmát, alapelveit! 

6. Határozza meg a projekt fogalmát! 

7. Ismertesse a belügyi rendelkezésű bérlakás bérletére vonatkozó szabályokat! 

8. Ismertesse a fegyverzettechnikai ellátás alapfogalmait és sajátosságait! 

9. Ismertesse a gépjármű szolgálat fő feladatait! 

10. Ismertesse a hulladék és a veszélyes hulladék fogalmát, csökkentésük lehetséges módját! 

11. Ismertesse a kényszerítő eszközök rendszeresítése során végrehajtott próbahasználat 

célját, illetve milyen értékelési szempontok figyelembe vételével kell meggyőződni a 

rendszeresítésre tervezett eszköz szolgálati alkalmazhatóságáról! 

12. Ismertesse a központosított közbeszerzés kiemelt termékeinek körét! 

13. Ismertesse a lakáscélú munkáltatói kölcsön elbírásának rendjét! 

14. Ismertesse a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 

érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátosságait! 

15. Ismertesse a rendészeti szerveknél használt operációs rendszereket! 

16. Ismertesse a rendszeresítési eljárás fogalmát, indokolja annak szükségességét! 

17. Ismertesse a Robotzsaru Neo rendszer vezetői munkát támogató részeit! 

18. Ismertesse a ruházati szakszolgálat tagozódását és főbb feladataikat! 

19. Ismertesse a szállóférőhelyek, a lakóegységek használatának szabályait. 

20. Ismertesse a szervezeténél használt felhasználói szoftvereket! 

21. Ismertesse a szolgálati viszony megszűnése esetén követendő eljárást az egyenruházati 

termékek és felszerelési cikkek vonatkozásában! 

22. Ismertesse a TETRA rádiók üzemmódját! 

23. Ismertesse a Twinnig (Ikerintézményi Program) lényegét! 

24. Ismertesse a vezetői lehetőségeket és kötelességeket az ingatlangazdálkodás területén! 

25. Ismertesse általánosságban a közbeszerzési törvényt!  

26. Ismertesse az adomány elfogadására jogosultak körét! 

27. Ismertesse az adomány fogalmát! Részletezze, hogy a rendészeti szervek kitől 

fogadhatnak el adományt! 

28. Ismertesse az adományozási megállapodás kötelező tartalmi elemeit, és az adomány 

elfogadását kizáró okokat!  

29. Ismertesse az EDR rendszerben használatos kézi és mobil rádió típusokat! 

30. Ismertesse az energiagazdálkodás fogalmát, az energiatakarékosság és az 

energiahatékonyság meghatározását! 

31. Ismertesse az Európai Unió és Magyarország Rendőrségének kapcsolatát! 

32. Ismertesse az igényjogosult általános felelősségét és kötelmeit az egyenruházati 

termékekkel kapcsolatban! 

33. Ismertesse az ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának folyamatát és feltételrendszerét! 

34. Ismertesse azokat a kivételeket, amelyek a közbeszerzési törvény alkalmazása alól 

felmentenek! 

35. Ismertesse ingatlanok esetében a vagyonkezelői jog átadásának módját! 



36. Ismertesse röviden a karbantartás, felújítás és az építési beruházás fogalmát! 

37. Ismertesse, hogy a Robotzsaru Neo mely szakterületek munkáját, melyik moduljával 

segíti! 

38. Más anyagnemekkel összehasonlítva mutassa be a fegyverzeti eszközök és anyagok 

nyilvántartásának és tárolásának rendjét! 

39. Mutassa be a projektvégrehajtás szereplőit! 

40. Mutassa be a rendszeresítési eljárás folyamatát! 

41. Mutassa be a ruházati szakszolgálat végrehajtó szervének feladatait! 

42. Mutassa be az ingatlanok bérbevételének folyamatát!  

43. Mutassa be röviden a belügyi alapok rendszerét (KHA, EVA, BBA, MMIA, céljai, 

felépítése, keretei)! 

44. Részletezze, hogy milyen különbséget lát a dologi kiadások és a felújítási előirányzat 

felhasználása között! 

45. Sorolja fel a belügyi rendelkezésű bérlakás fajtáit és jellemezze azokat! 

46. Sorolja fel a kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön megállapításának feltételeit! 

47. Sorolja fel a projektvégrehajtás kockázatait és nehézségeit! 

48. Sorolja fel és röviden ismertesse a gépjárművek igénybevételével kapcsolatos személyi, 

tárgyi feltételeket! 

49. Sorolja fel és röviden ismertesse az ingatlanok kezelésével összefüggő műveleteket!  

50. Sorolja fel, hogy a rendszeresítési javaslathoz milyen dokumentumokat kell csatolni! 

51. Sorolja fel, mely okok miatt kell a rendészeti szervek vezetőinek, dolgozóinak mélyebben 

megismerkedni az informatika alapjaival! 

52. Vesse össze a digitális rádiózást az analóggal, sorolja fel a digitális rádiózás előnyeit! 


