
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 

 

A rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat alábbi szakképesítéseinek 

közös szakmai tartalmát veszik alapul: 

               - 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (ágazati). 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai szókincs, beszédkészség, kommunikáció 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Kommunikációs 

alapismeretek 

Legyen képes gondolatai, véleménye egyértelmű és 

érthető átadására.  

Legyen képes mások értő meghallgatására. 

Legyen képes gondolatai kerek mondatokban történő 

megfogalmazására. 

Legyen képes a szakmai fogalmak pontos használatára. 

1.2. Rendőri intézkedések 

alapjai 

Legyen képes kapcsolatteremtésre és a kapcsolat 

fenntartására. 

1.3. Rendvédelmi szervek 

alapismerete 

Legyen képes a hivatalos szöveg értelmezésére és 

alkotására. 

 

2. Ismeretek helyes és megfelelő alkalmazása 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Személy- és vagyonvédelmi 

alapismeretek 

Legyen képes az elsajátított ismereteket és a 

megszerzett kompetenciákat használni és alkalmazni. 

2.2. A kényszerítő- és 

támadáselhárító eszközök 

Legyen képes a rábízott feladatok végrehajtására. 

Legyen képes a feladatai eredményes megoldásához 

javaslatokat megfogalmazni. 

 

3. Szabálytudat és szabálykövető magatartás 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. A szolgálatellátás általános 

szabályai 

Legyen képes feladatát a szabályoknak és előírásoknak 

megfelelően végezni. 
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3.2. Jogi alapismeretek Legyen képes a vonatkozó normákat objektív módon 

alkalmazni. 

3.3. Alaki mozgások gyakorlása Legyen képes az alapvető alaki mozgások 

végrehajtására. 

4. Együttműködési készség 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Pszichológiai 

alapismeretek 
Legyen képes mások helyzetének értelmezésére és 

figyelembevételére. 

4.2. Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
Legyen képes a mások megértésére és meghallgatására, 

a leggyakoribb nem verbális és metakommunikációs 

jelek értelmezésére. 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

1.  Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Rendvédelmi szervek alapismerete 

1.1.1. A rendvédelmi szervek helye, 

szerepe, normák 

Ismerje a rendvédelmi szervek helyét, 

szerepét és a működésüket meghatározó 

normákat. 

1.1.2. Alapfogalmak Legyen képes bemutatni a rendvédelem 

szervezeteit. 

1.1.3. A rendvédelmi szervek, 

tagozódás, működésük felügyelete  

Legyen képes bemutatni a Magyarországon 

működő rendvédelmi szerveket, ezek 

tagozódását, működésük felügyeletét.  

1.1.4. Rendőrség Legyen képes bemutatni a rendőrség 

szervezeti felépítését, feladatait, működését.  

1.1.5. Katasztrófavédelem Legyen képes bemutatni a 

katasztrófavédelem szervezeti felépítését, 

feladatait, működését. 

1.1.6. Büntetés-végrehajtás Legyen képes bemutatni a büntetés-

végrehajtás szervezete működési rendjét és 

feladatait. 

1.1.7. Együttműködés a rendvédelmi 

szervek között 

Ismerje a rendvédelmi szervek közötti 

együttműködés jellemzőit.  

1.2. A rendvédelmi szervek intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási 

jogalkalmazás rendszerében 

1.2.1. A rendészeti tevékenységet 

végző állami, önkormányzati és civil 

szervezetek  

Ismerje és tudja jellemezni a rendészeti 

tevékenységet végző állami, önkormányzati 

és civil szervezetek munkáját. 
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1.2.2. Rendvédelmi szervek 

intézkedéseinek és eljárásainak alapjai 

Ismerje a rendőri, a katasztrófavédelmi és a 

büntetés-végrehajtási intézkedések és 

eljárások alapjait.  

1.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 

1.3.1. Civil vagyonvédelmi szervek 

tevékenysége, működése 

Legyen képes bemutatni a civil 

vagyonvédelmi szervek tevékenységének, 

működésének jellemzőit. 

1.3.2. Általános és speciális feladatok, 

etikai szabályok 

Legyen képes ismertetni a személy- és 

vagyonőr általános és speciális feladatait, a 

tevékenység etikai szabályait. 

1.4. Speciális munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok 

1.4.1. Munka-, baleset-, tűz-, 

környezetvédelmi szabályok 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szervekre vonatkozó munka-, baleset-, tűz-, 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.  

1.4.2. Munkavédelmi alapismeretek, 

elsősegélynyújtás 

Legyen képes bemutatni a rendőri, büntetés-

végrehajtási, katasztrófavédelmi, személy- 

és vagyonőri munkavédelmi 

alapismereteket, elsősegélynyújtási 

kötelezettségeket és a legalapvetőbb 

elsősegélynyújtási fogásokat. 

1.5. Általános szolgálati ismeretek 

1.5.1. Érvényes adat-, titokvédelmi, 

titoktartási és ügykezelési szabályok 
Ismerje a rendvédelmi szerveknél érvényes 

adat-, titokvédelmi, titoktartási és 

ügykezelési szabályokat.  

1.5.2. Rendvédelmi szerv hivatásos 

állományába kerülés feltételei Ismerje a rendvédelmi szerv hivatásos 

tagjává válás feltételeit. 

1.6. A szolgálatellátás általános szabályai 

1.6.1. A rendvédelmi szervek 

tagjainak jogai és kötelességei 

Ismerje a rendvédelmi szervek tagjainak 

jogait és kötelességeit.  

1.6.2. A rendvédelmi szerven belüli 

hierarchia 

Ismerje a rendvédelmi szerven belüli 

hierarchia érvényesülését. Legyen képes 

bemutatni a parancs, az utasítás és a 

szolgálati út fogalmát. 

1.6.3. Alakiság Ismerje az alapvető alaki, megjelenési-

öltözködési szabályokat, magatartási 

elvárásokat. 

1.7. A rendőri intézkedések alapjai 

1.7.1. Kommunikáció az intézkedés 

alá vont személlyel 

Legyen képes megválasztani a megfelelő 

kommunikációt az intézkedés során. 

1.7.2. Az alárendelt jelentési 

kötelezettsége 

Ismerje az alárendelt jelentési 

kötelezettségét a különféle helyzetekben. 

1.7.3. Helyes intézkedő állás Legyen képes a helyes intézkedő állás 

felvételére.  
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1.8. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 

1.8.1. Égéselmélet, oltóanyag, 

tűzoltási és műszaki mentés 

Tudja ismertetni az égéselméleti, oltóanyag, 

tűzoltási és műszaki mentési 

alapismereteket. 

1.8.2. Tűzmegelőzés, a tűzoltás 

alapvető feltételei 
Ismerje a tűzmegelőzés helyét és szerepét. 

1.8.3. A tűzoltó anyagok jellemzői Tudja ismertetni a tűzoltó anyagok 

jellemzőit. 

1.9. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 

1.9.1. A büntetés-végrehajtási nevelés 

fogalma, célja, történeti fejlődése 

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtási 

nevelés fogalmát, célját. 

1.9.2. A börtön sajátos környezete, 

személyzete és ezek 

munkakörülményei 

 

Legyen képes bemutatni a börtön sajátos 

környezetét, személyzetét és 

munkakörülményeiket. 

1.9.3. A büntetés-végrehajtás 

intézményeinek típusai  

 

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtás 

intézményeinek típusait, nevelési 

lehetőségeit.  

1.10. Közlekedésrendészeti ismeretek 

1.10.1. Közlekedési fogalmak, 

jogszabályi alapok, jelzőtáblák 
Legyen képes bemutatni az alapvető 

közlekedési fogalmakat, jogszabályi 

alapokat, a jelzőtáblákra vonatkozó 

tartalmakat.  

1.10.2. A járművezetés személyi 

feltételei Ismerje a járművezetés személyi feltételeit. 

1.11. Polgári védelmi és iparbiztonsági, tűz- és katasztrófavédelmi hatósági 

alapismeretek 

1.11.1. A katasztrófák elleni 

védekezés 

Ismerje a katasztrófák elleni védekezés 

lehetőségeit. Tudja jellemezni a hazai 

katasztrófavédelem tevékenységét. 

1.11.2. Katasztrófák csoportosítása és 

jellemezése 

Tudja csoportosítani és jellemezni a 

katasztrófákat. 

1.11.3. A polgári védelem alapjai és 

feladatai 
Ismerje a polgári védelem alapfeladatait.  

1.11.4. Iparbiztonság Ismerje az iparbiztonság alapfeladatait.  

1.12. Határrendészeti ismeretek 

1.12.1. A határrendészeti szolgálati ág 

fejlődése, helye, szerepe 

Tudja bemutatni a határrendészeti szolgálati 

ág fejlődését, helyét, szerepét. 

1.12.2. Az államhatárral kapcsolatos 

alapfogalmak 

Ismerje az államhatárral kapcsolatos 

alapfogalmakat és a határrendészeti 

feladatokat meghatározó főbb jogi 

szabályzókat. 

1.12.3. Határforgalom-ellenőrzés és 

az államhatár őrzése 

Legyen képes bemutatni a határforgalom-

ellenőrzés és az államhatár őrzés feladatait. 
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1.12.4. Határellenőrzés, határrend 

fenntartás, a mélységi ellenőrzés 

Ismerje a határellenőrzéssel, a határrend 

fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatokat.  

1.12.5. Idegenrendészeti intézkedések Ismerje az idegenrendészeti intézkedések és 

eljárások rendjét. 

1.13. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 

1.13.1. A katasztrófavédelem 

eszközei, berendezései, felszerelései 

Ismerje a katasztrófavédelem eszközeit, 

berendezéseit és alapfelszereléseit. 

1.13.2. Tűzoltó szakfelszerelések Ismerje a tűzoltó szakfelszereléseket. 

1.13.3. Készülékekkel kapcsolatos 

alapfogalmak 

Ismerje a tűzoltó fecskendőkkel, 

készülékekkel kapcsolatos alapfogalmakat, 

azok jellemzőit. 

1.13.4. Egyéb felszerelések Ismerje a katasztrófavédelemnél használt 

egyéb felszerelések jellemzőit. 

2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Jogi alapismeretek 

2.1.1. A jog fogalma Legyen képes bemutatni a jog fogalmát, 

kialakulását.  

2.1.2. Jogi és erkölcsi normák Legyen képes ismertetni a jogi normák 

helyét, szerepét, a jogszabályok 

hierarchiáját, érvényességük és hatályuk 

követelményeit. 

2.1.3. Jogellenesség, társadalomra 

veszélyesség 

Legyen képes bemutatni a jogellenesség és 

a társadalomra veszélyesség lényegét, 

jellemzőit. 

2.1.4. Hivatalos és közfeladatot ellátó 

személyek munkája 

Tudja jellemezni a hivatalos és 

közfeladatot ellátó személyek munkáját. 

2.2. Állam-, alkotmány- és nemzetközi jogi alapismeretek 

2.2.1. Alaptörvény bemutatása Legyen képes bemutatni a magyar 

Alaptörvény helyét, szerepét, rendeltetését, 

az alkotmányossági elveket. 

2.2.2. Az emberi, állampolgári jogok 

érvényesülése a rendvédelmi 

szerveknél 

Ismerje az emberi, állampolgári jogok 

rendvédelmi szerveknél történő 

érvényesülését. 

2.3. Polgári jog 

2.3.1. Polgári jog fogalma Legyen képes bemutatni a polgári jog 

fogalmát, alapelveit.  

2.3.2. Személyhez fűződő jogok Ismerje a személyhez fűződő jogokat, a 

jogképesség lényegét, a tulajdonjog 

tartalmát.  

2.3.3. A szerződés és a felelős őrzés Ismerje a szerződés és a felelős őrzés 
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lényegének ismérveit, jellemzőit. 

2.3.4. Jogképesség, cselekvőképesség Legyen képes bemutatni a jogképesség és 

cselekvőképesség lényegét.  

2.4. Büntetőjog általános rész 

2.4.1. Bűncselekmény fogalma, a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 

törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerkezete, időbeli, területi és személyi 

hatálya 

Legyen képes bemutatni a bűncselekmény 

fogalmát, elkövetőit, valamint 

megvalósulási szakaszait. A Btk. 

szerkezetét, időbeli, területi és személyi 

hatályát.  

2.4.2. Bűncselekmények felosztása Legyen képes ismertetni a 

bűncselekmények súlyuk szerint történő 

felosztását, megvalósításuk lehetséges 

következményeit. Legyen képes bemutatni 

a büntethetőségi akadályokat. 

2.4.3. Általános törvényi tényállás Ismerje az általános törvényi tényállást. 

2.5. Személy- és vagyonvédelmi alapismeretek 

2.5.1. Szolgálati formák Ismerje a személy- és vagyonőr által 

ellátandó szolgálati formákat, a szolgálatra 

való felkészülést, a szolgálat átvétel-átadás 

menetrendjét, követelményeit, a szolgálat 

ellátással szembeni általános előírásokat, 

alapelveket.  

2.5.2. Védelmi, őrzési, biztosítási 

rendszer 

Ismerje a védelmi, őrzési, biztosítási 

rendszer lényegét, lehetőségeit. 

2.6. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és 

kiléptetésének szabályai 

2.6.1. Személyek, gépjárművek be- és 

kiléptetése, a szállítmányok ellenőrzése 

Ismerje a személyek, gépjárművek be- és 

kiléptetésére, a szállítmányok 

ellenőrzésének szabályszerű végrehajtására 

vonatkozó elvárásokat; rendellenesség 

észlelése esetén a szakszerű fellépést, tudja 

az eljárás rendjét, lépéseit.  

2.7. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat 

ellátásának szabályai 

2.7.1. Recepciós szolgálat Ismerje a recepciós szolgálat jellemzőit, 

követelményeit, a ruházat-, 

csomagátvizsgálás jogszerű végrehajtására 

vonatkozó szabályokat, taktikai fogásokat. 

2.8. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése és a 

járőrszolgálat ellátásának szabályai 

2.8.1. Szállítmányok kísérése Ismerje a különféle szállítmányok (pénz, 

érték) gyalogosan, járművön történő 

kísérésének követelményeit, szabályait, a 

járőrszolgálati ellátás különféle formáit, a 

rendellenesség esetén követendő 

protokollt; a járőr útvonal- és időterv 
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lényegét, tartalmát. 

2.9. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti (kivonuló) 

járőrszolgálat ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem 

2.9.1. Járőrszolgálat ellátásának 

követelményei 

Ismerje a kivonuló járőrszolgálat 

ellátásának követelményeit, szabályait, a 

kapcsolattartás lehetőségeit, a jogellenes 

cselekmény elkövetésén tetten ért 

személlyel szembeni szakszerű fellépést, 

továbbá a speciális őrzés, védelem 

lényegét és megvalósítását. 

2.10. Büntetőjog különös rész 

2.10.1. Bűncselekmények lényegi 

jegyei 

Ismerje a rendőrség hatáskörébe tartozó 

leggyakoribb bűncselekmények lényegi 

jellemzőit.  

2.10.2. Foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés, bántalmazás hivatalos 

eljárásban 

Legyen képes bemutatni a foglalkozás 

körében elkövetett veszélyeztetést, 

valamint bántalmazást hivatalos 

eljárásban. 

2.11. Szabálysértési alapismeretek 

2.11.1. Szabálysértés fogalma Ismerje a szabálysértés fogalmát, 

bekövetkezésének lehetőségét, elkövetőit, 

az ezekkel járó felelősséget. 

2.11.2. A szabálysértési felelősséget 

kizáró és megszüntető okok 

Legyen képes ismertetni a szabálysértési 

felelősséget kizáró és megszüntető okokat. 

Tudja a szabálysértési eljárás szakaszait, 

általános szabályait és a jogorvoslati 

lehetőségeket. 

2.12. Szabálysértési ismeretek: a helyszíni bírságra és egyes szabálysértésekre 

vonatkozó ismeretek 

2.12.1. Helyszíni bírságolás Legyen képes ismertetni a helyszíni 

bírságolás, helyszíni bírságra vonatkozó 

általános szabályokat és alkalmazási 

feltételeiket. Tudja ismertetni a helyszíni 

bírság összegét.  

2.12.2. Szabálysértés Ismerje a leggyakrabban előforduló 

szabálysértéseket és büntetésüket. Ismerje 

a leggyakoribb közlekedési 

szabálysértéseket és 

jogkövetkezményeiket.   

2.13. Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek 

2.13.1. Büntetőeljárás jog jellemzői Legyen képes bemutatni a büntetőeljárás 

jog rendeltetését, az alapvető 

rendelkezéseiben megfogalmazott 

alapelveket.  

2.13.2. Büntetőeljárás jogi 

alapismeretek 

Legyen képes bemutatni az eljárásban 

résztvevő személyeket, a bizonyítás 
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eszközeit.  

2.14. Közigazgatási alapismeretek 

2.14.1. A magyarországi közszolgálat 

rendszere 

Legyen képes bemutatni a hazai 

közszolgálat rendszerét.  

2.14.2. A közigazgatás helye, szerepe, 

eljárási szabályai 

Ismerje a közigazgatás helyét, szerepét, 

eljárási szabályait, ügymenetét. 

2.14.3. A közigazgatás személyzeti 

összetétele 

Ismerje a közigazgatás személyzeti 

összetételét. 

2.15. A közigazgatási hatósági eljárás 

2.15.1. A közigazgatási eljárás menete, 

célja, az érintettek köre 

Ismerje a közigazgatási eljárás célját, 

menetét, az érintettek körét, az eljáró 

hatóságokat.  

Ismerje az elsőfokú eljárás lényegét. 

2.15.2. A hatósági jogalkalmazás 

lényege, a fellebbezés lehetősége 

Ismerje a hatósági jogalkalmazás lényegét, 

a fellebbezés szabályait. 

 

3. A rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. A kényszerítő és támadáselhárító eszközök 

3.1.1. A kényszerítő és a 

támadáselhárító eszközök jellemzése 

Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító 

eszközök jellemzőit, szakszerű és jogszerű 

alkalmazásuk kritériumait.  

3.1.2. Rendőrség által alkalmazható 

kényszerítő eszközök 

Ismerje a rendőrség által alkalmazható 

kényszerítő eszközöket.  

3.1.3. Támadáselhárító eszközök Ismerje a személy- és vagyonőr által 

alkalmazható támadáselhárító eszközöket.  

3.1.4. Büntetés-végrehajtásnál 

alkalmazható kényszerítő eszközök 

Ismerje a büntetés-végrehajtásnál 

alkalmazható kényszerítő eszközöket.  

3.1.5. Az alkalmazás követelményei Ismerje a kényszerítő- és a támadáselhárító 

eszközök alkalmazásával szembeni 

alapkövetelményeket. 

3.1.6. Jogtalan támadás, a jogos 

védelem és a végszükség jellemzői 

Tudja meghatározni a jogtalan támadás, a 

jogos védelem és a végszükség jellemzőit.  

3.2. Informatikai, számítástechnikai eszközök 

3.2.1. Informatikai, számítástechnikai 

eszközök a rendvédelmi szerveknél 

Ismerje a rendvédelmi szerveknél használt 

informatikai, számítástechnikai 

eszközöket.  

3.2.2. Titokvédelem Legyen tisztában a titokvédelemre 

vonatkozó szabályokkal (rendőrségi 

nyilvántartások). 

3.2.3. Büntetés-végrehajtási 

nyilvántartás 

Legyen tisztában a büntetés-végrehajtási 

nyilvántartással. 

3.2.4. Rendvédelmi számítástechnikai Ismerje a rendvédelmi munka során 
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ismeretek használt dokumentumfajtákat. Tudjon 

jelentést, szolgálati jegyet és kérelmet írni. 

3.3. Híradástechnikai ismeretek 

3.3.1. A rendvédelmi szerveknél 

rendszerben lévő híradástechnikai 

eszközök 

Ismerje a rendvédelmi szerveknél 

rendszerben lévő híradástechnikai 

eszközöket. 

3.4. A közigazgatás informatikai támogatása 

3.4.1. Számítógépes ügyvitel Ismerje a közigazgatás jellemző ügyviteli 

feladatait. 

3.4.2. Elektronikus ügyintézés általános 

szabályai 

Legyen tisztában az elektronikus 

ügyintézés általános szabályaival, az 

elektronikus közigazgatás működtetésének 

rendszerével.  

 

3.5. Fizikai erőnlét fejlesztése 

3.5.1. Az egészséges életmód elvei Legyen képes bemutatni az egészséges 

életmód elveit, a rendszeres testedzés 

emberi szervezetre gyakorolt hatásait, a 

rendszeres és egészséges táplálkozás 

szerepét a fizikai teljesítőképesség 

fokozásában.  

3.6. Önvédelmi alapismeretek 

3.6.1. Önvédelem-közelharc jellemzői Legyen képes bemutatni az emberi test 

sérülékeny, érzékeny pontjait, az 

önvédelem-közelharc lényegét, 

lehetőségeit, a pszichológiai, anatómiai 

jellemzőit.  

3.7. Alaki mozgások gyakorlása 

3.7.1. Alakiság, alakzatok, 

vezényszavak 

Ismerje az alakiság lényegét, az 

alakzatokat és lehetséges vezényszavakat. 

3.7.2. Tiszteletadás Legyen képes bemutatni a fordulatokat 

állóhelyben és mozgás közben.  

Legyen képes bemutatni a tiszteletadás 

egyes formáit. 

3.8. Lövészeti alapismeretek – a kiskaliberű tűzfegyverek     

3.8.1. Lőfegyver fogalma Ismerje a lőfegyverek fogalmát, 

csoportosítását, a légfegyver működési 

mechanizmusát. 

3.8.2. Lőfegyver fő részei Legyen képes bemutatni az egylövetű, az 

ismétlő rendszerű kispuska és a 

félautomata rendszerű kiskaliberű 

tűzfegyverek fő részeit, jellemző műszaki 

adatait és működését.  

3.8.3. A lőfegyverek használatával 

kapcsolatos biztonsági rendszabályok 

Ismerje a lőfegyverek használatával 

kapcsolatos biztonsági rendszabályokat és 

a pontos célzás, lövéskiváltás lehetőségét. 
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3.9. Szociológiai alapismeretek 

3.9.1. A szociológia fogalma Ismerje a szociológia fogalmát és tárgyát. 

3.9.2. A társadalom és az egyén 

viszonya 

Ismerje a társadalom és az egyén 

viszonyának jellemzőit. 

3.10. Pszichológiai alapismeretek 

3.10.1. A pszichológia fogalma 
Ismerje a pszichológia fogalmát, 

alapfeladatait.  

3.10.2. A pszichológia és a 

rendvédelem kapcsolata 

Tudja a pszichológia helyét és szerepét a 

rendvédelmi munkakörök ellátásában. 

3.11.  A személyiségfejlődés alapjai 

3.11.1. A személyiség fogalma 

Legyen képes bemutatni a személyiség 

fogalmát, az alapvető 

személyiségtípusokat, az agresszív és 

asszertív magatartás jellemzőit.  

3.11.2. Személyiségtípusok 

Ismerje az alapvető személyiségtípusokat. 

Legyen képes bemutatni az agresszív és 

asszertív magatartás jellemzőit.  

3.11.3. Az agresszív magatartás 

jellemzői 

Legyen képes ismertetni az agresszív 

magatartás elleni fellépés lehetőségeit. 

3.11.4. Az asszertív magatartás 

jellemzői 

Legyen képes ismertetni az asszertív 

magatartás választechnikáit. 

3.12. Kommunikációs alapismeretek 

3.12.1. Rendvédelmi dolgozók 

kommunikációja 

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi 

feladatot ellátók kommunikációjának 

jellemzőit.  

Tudja a metakommunikáció helyét és 

szerepét a mindennapi feladatellátásban. 

3.13. Szociálpszichológiai alapismeretek 

3.13.1. A szociálpszichológia 

alapfogalmai 

Legyen képes bemutatni a 

szociálpszichológia alapfogalmait és 

jellemzőit.  

3.13.2. Az antiszociális magatartás 

felismerése 

Legyen képes az antiszociális magatartás 

felismerésére, az ellenük való fellépés 

lehetőségeinek bemutatására.  

 

4. A rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Kriminalisztika, kriminológia 

4.1.1. Kriminológia, kriminalisztika 

jellemzői 

Ismerje a kriminológia és kriminalisztika 

fogalmát. 

4.1.2. Bűnözés jellemzői Legyen képes bemutatni a magyarországi 

bűnözés jellemzőit. 

4.2. A magyarországi rendvédelmi és civil vagyonvédelmi szervek története 

4.2.1. Rendvédelem-történet  Legyen képes bemutatni a magyarországi 
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rendvédelem-történet főbb szakaszait és 

azok jellemzőit. 

4.2.2. Civil vagyonvédelem történetét Legyen képes bemutatni a magyarországi 

civil vagyonvédelem történetét. 
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RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN

A rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXXVIII. Rendészet ágazat alábbi szakképesítésének szakmai 

tartalmát veszi alapul: 

- 54 861 01  Rendőr tiszthelyettes (ágazati). 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai szókincs, beszédkészség, kommunikáció 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Kommunikációs 

alapismeretek 

Legyen képes gondolatai, véleménye mások számára 

meggyőző módon, hatékony érvelésű átadására.  

Legyen képes a fogalmak megfelelő alkalmazására. 

Legyen képes gondolatai kerek és egymással összefüggő 

mondatokban történő megfogalmazására. 

Legyen képes a szakmai fogalmak lényeges elemeinek 

kiemelésére, a fogalmak jelentésváltozatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. Rendőri intézkedések 

alapjai 
Legyen képes kapcsolatteremtésre és a kapcsolat 

fenntartására. 

1.3. Rendvédelmi szervek 

alapismerete 
Legyen képes a hivatalos szöveg, újságcikk elemzésére, 

értelmezésére, az esetleges kommunikációs zavarok 

kezelésére, illetve elkerülésére. 

2. Ismeretek helyes és megfelelő alkalmazása 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Személy- és 

vagyonvédelmi 

alapismeretek 

Legyen képes az elsajátított ismereteket és a megszerzett 

kompetenciákat a különböző helyzetekben a 

legmegfelelőbb módon és formában felhasználni, 

alkalmazni. 

2.2. A kényszerítő- és 

támadáselhárító eszközök 

Legyen képes a rábízott feladatok önálló és ellenőrzés 

nélküli végrehajtására. Legyen képes a feladatai 

eredményes megoldásához javaslatokat, megoldásokat 

megfogalmazni. 
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3. Szabálytudat és szabálykövető magatartás 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. A szolgálatellátás 

általános szabályai  

Legyen képes feladatát a szabályoknak és előírásoknak 

megfelelően végezni, törekedni a helyzethez leginkább 

illő szabály megválasztására, és annak körültekintő 

alkalmazására.  

3.2. Jogi alapismeretek Legyen képes a vonatkozó normákat objektív módon, 

részrehajlás nélküli alkalmazni. 

3.3. Alaki mozgások 

gyakorlása 
Legyen képes az alapvető alaki fogások összerendezett 

végrehajtására. 

4. Együttműködési készség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Pszichológiai 

alapismeretek 

Legyen képes egy másik személy helyzetébe 

beleképzelni magát, figyelembe véve és megértve annak 

szempontjait is.  

4.2. Szociálpszichológiai 

alapismeretek 

Legyen képes a mások által ki nem mondott vagy csak 

részben kimondott szavak megértésére és 

meghallgatására, a leggyakoribb nem verbális és 

metakommunikációs jelek értelmezésére. 

B) TÉMAKÖRÖK 

1.  Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ 

KÖVETELMÉNYEK 
1.1. Rendvédelmi szervek alapismerete  

1.1.1. A rendvédelmi szervek helye, 

szerepe, normák 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szervek helyét, szerepét és a működésüket 

meghatározó normákat. 

 

1.1.2. Alapfogalmak 
Legyen képes bemutatni a rendvédelem 

szervezeteit, meghatározni alapfogalmait.  

 

1.1.3. A rendvédelmi szervek, tagozódás, 

működésük felügyelete  

Legyen képes bemutatni a 

Magyarországon működő rendvédelmi 

szerveket, ezek tagozódását, működésük 

felügyeletét.  
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1.1.4. Rendőrség 
Legyen képes bemutatni a rendőrség 

feladatait, működését, szervezeti 

felépítését. 

1.1.5. Katasztrófavédelem 

Legyen képes bemutatni a 

katasztrófavédelem feladatait, 

működését, szervezeti felépítését.  

 

1.1.6. Büntetés-végrehajtás 

Legyen képes bemutatni a büntetés-

végrehajtás feladatait, felépítésüket és 

működésük rendjét. 

 

1.1.7. Együttműködés a rendvédelmi 

szervek között 

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi 

szervek közötti együttműködést, 

kapcsolattartást.  

 

1.2. A rendvédelmi szervek 

intézkedéseinek elhelyezése a 

közigazgatási jogalkalmazás 

rendszerében 

 

1.2.1. Biztonság, Magyarország 

biztonságpolitikája 

Legyen képes meghatározni a biztonság 

fogalmát, és bemutatni Magyarország 

biztonsági stratégiáját.  

 

1.2.2. A rendészeti tevékenységet végző 

állami, önkormányzati és civil 

szervezetek  

 

Legyen képes bemutatni a rendészeti 

tevékenységet végző állami, 

önkormányzati és civil szervezetek 

munkáját. 

 

1.2.3. Rendvédelmi szervek 

intézkedéseinek és eljárásainak alapjai 

 

Legyen képes bemutatni a rendőri, a 

katasztrófavédelmi és a büntetés-

végrehajtási intézkedések és eljárások 

alapjait.  

 

1.3. Általános vagyonvédelmi és 

szolgálati ismeretek 
 

1.3.1. Civil vagyonvédelmi szervek 

tevékenysége, működése 

Legyen képes bemutatni a civil 

vagyonvédelmi szervek 

tevékenységének, működésének 

jellemzőit. 
 

1.3.2. Általános és speciális feladatok, 

etikai szabályok 

Legyen képes ismertetni a személy- és 

vagyonőr általános és speciális feladatait, 

a tevékenység etikai szabályait. 
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1.4. Speciális munka-, baleset- és 

környezetvédelmi szabályok 
 

1.4.1. Munka-, baleset-, tűz-, 

környezetvédelmi szabályok 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szervekre vonatkozó munka-, baleset-, 

tűz-, környezetvédelmi szabályokat, 

előírásokat.  

 

1.4.2. Munkavédelmi alapismeretek, 

elsősegélynyújtás 

 

Legyen képes bemutatni a rendőri, 

büntetés-végrehajtási, 

katasztrófavédelmi, személy- és 

vagyonőri munkavédelmi 

alapismereteket, elsősegély-nyújtási 

kötelezettségeket és a legalapvetőbb 

elsősegély-nyújtási fogásokat. 

1.5. Általános szolgálati ismeretek  

1.5.1. Érvényes adat-, titokvédelmi, 

titoktartási és ügykezelési szabályok 

 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szerveknél érvényes adat-, titokvédelmi, 

titoktartási és ügykezelési szabályokat.  

1.5.2. Rendvédelmi szerv hivatásos 

állományába kerülés feltételei 

 

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi 

szerv hivatásos tagjává válás feltételeit, a 

járandóságokat, a juttatásokat, az 

elvárásokat, valamint az előmeneteli 

lehetőségeket. 

1.6. A szolgálatellátás általános 

szabályai 
 

 

1.6.1. A rendvédelmi szervek tagjainak 

jogai és kötelességei 

 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szervek tagjainak jogait és kötelességeit.  

1.6.2. A rendvédelmi szerven belüli 

hierarchia 

 

Legyen képes bemutatni a rendvédelmi 

szerven belüli hierarchia érvényesülését, 

az elöljáró, alárendelt, parancs, utasítás, 

szolgálati út fogalmát. 

1.6.3. Alakiság 

 

Legyen képes bemutatni az alaki, 

megjelenési-öltözködési szabályokat, 

magatartási elvárásokat. 
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1.7. A rendőri intézkedések alapjai  

 

1.7.1. Kommunikáció az intézkedés alá 

vont személlyel 

Legyen képes megválasztani a megfelelő 

kommunikációt az intézkedés alá vont 

személlyel. 

1.7.2. Az alárendelt jelentési 

kötelezettsége 

 

Legyen képes ismertetni az alárendelt 

jelentési kötelezettségének teljesítését 

különféle helyzetekben. 

1.7.3. Helyes intézkedő állás 
 

Legyen képes a helyes intézkedő állás 

felvételére.  

1.8. Tűzoltó és tűzmegelőzési 

alapismeretek 
 

 

1.8.1. Égéselmélet, oltóanyag, tűzoltási 

és műszaki mentés 

 

Tudja ismertetni az égéselméleti, 

oltóanyag, tűzoltási és műszaki mentési 

alapismereteket. 

 

1.8.2. A tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenység vezetése 

Tudja ismertetni a tűzoltási és műszaki 

mentési tevékenység vezetésének 

lényegét. 

1.8.3. Tűzmegelőzés, a tűzoltás alapvető 

feltételei 

 

Tudja bemutatni a tűzmegelőzés helyét és 

szerepét, a személyek biztonságát 

szolgáló és a tűzoltás alapvető feltételeit 

biztosító szabályok rendszerét. 

1.8.4. A tűzoltó anyagok jellemzői 

 

Tudja ismertetni a tűzoltó anyagok 

jellemzőit. 

 

1.9. Büntetés-végrehajtási nevelési 

alapismeretek 
 

 

1.9.1. A büntetés-végrehajtási nevelés 

fogalma, célja, történeti fejlődése 

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtási 

nevelés fogalmát, célját, történeti 

fejlődését, változásait. 

 

1.9.2. A börtön sajátos környezete, 

személyzete és ezek munkakörülményei 

 

Legyen képes bemutatni a börtön sajátos 

környezetét, személyzetét és ezek 

munkakörülményeit. 
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1.9.3. A büntetés-végrehajtás 

intézményeinek típusai  

 

 

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtás 

intézményeinek típusait, nevelési 

lehetőségeiket.  

 

1.10. Közlekedésrendészeti ismeretek  

1.10.1. Közlekedési fogalmak, 

jogszabályi alapok, jelzőtáblák 

Legyen képes bemutatni az alapvető 

közlekedési fogalmakat, jogszabályi 

alapokat, a jelzőtáblákra vonatkozó 

tartalmakat.  

1.10.2. Karjelzések 
Tudja ismertetni a rendőri 

forgalomirányítási karjelzéseket. 

1.10.3. A járművezetés személyi 

feltételei 
Tudja ismertetni a járművezetés személyi 

feltételeit. 

1.11. Polgári védelmi és 

iparbiztonsági; tűz- és 
katasztrófavédelmi hatósági 

alapismeretek 

 

1.11.1. A katasztrófák elleni védekezés 

 

Legyen képes bemutatni a katasztrófák 

elleni védekezés lehetőségeit és a 

katasztrófavédelem hazai jellemzőit. 

1.11.2. Katasztrófák csoportosítása és 

jellemezése 

 

Tudja csoportosítani és jellemezni a 

katasztrófákat. 

1.11.3. A polgári védelem alapjai és 

feladatai 

 

Legyen képes bemutatni a polgári 

védelem alapjait és feladatait.  

 

1.11.4. Iparbiztonság 

 

 

Legyen képes bemutatni az iparbiztonság 

alapjait. Tudja ismertetni az 

iparbiztonsági hatósági eljárások fajtáit, 

hatásköri és illetékességi szabályait. 

1.12. Határrendészeti ismeretek  

1.12.1. A határrendészeti szolgálati ág 

fejlődése, helye, szerepe 

 

Tudja bemutatni a határrendészeti 

szolgálati ág fejlődését, helyét, szerepét 

és feladatrendszerét a rendőrség 

szervezetében. 
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1.12.2. Európai Uniós csatlakozás és a 

Schengeni taggá válás 

 

Tudja bemutatni a határrendészeti 

feladatok megváltozását az európai uniós 

csatlakozás és a schengeni taggá válás 

következtében. 

1.12.3. Az államhatárral kapcsolatos 

alapfogalmak 

 

Tudja ismertetni az államhatárral 

kapcsolatos alapfogalmakat és a 

határrendészeti feladatokat meghatározó 

főbb jogi szabályzókat. 

1.12.4. Határforgalom-ellenőrzés és az 

államhatár őrzése 

 

Legyen képes bemutatni a határforgalom-

ellenőrzés és az államhatár őrzése közötti 

kapcsolatot és eltérést. 

1.12.5. Határbiztonsági rendszer 
 

Tudja ismertetni a határbiztonsági 

rendszer felépítését.  

1.12.6. Határellenőrzés, határrend 

fenntartás, a mélységi ellenőrzés 

 

Tudja ismertetni a határellenőrzéssel, a 

határrend fenntartásával, a mélységi 

ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásának rendjét.  

1.12.7. Idegenrendészeti intézkedések 
 

Tudja ismertetni az idegenrendészeti 

intézkedések és eljárások rendjét. 

1.13. Katasztrófavédelmi műszaki 

alapismeretek 
 

1.13.1. A katasztrófavédelem eszközei, 

berendezései, felszerelései 

 

Legyen képes bemutatni a 

katasztrófavédelem eszközeit, 

berendezéseit, felszereléseit. 

 

1.13.2. Tűzoltó szakfelszerelések 

 

Legyen képes csoportosítani a tűzoltó 

szakfelszereléseket.  

 

 

1.13.3. Készülékekkel kapcsolatos 

alapfogalmak 

 

Legyen képes ismertetni a tűzoltó 

fecskendőkkel, készülékekkel 

kapcsolatos alapfogalmakat, jellemzőket. 
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1.13.4. Egyéb felszerelések 
 

Legyen képes bemutatni a 

katasztrófavédelemnél használt egyéb 

felszerelések általános jellemzését. 

2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ 

KÖVETELMÉNYEK 
2.1. Jogi alapismeretek  

2.1.1. A jog fogalma 

 

Legyen képes bemutatni a jog fogalmát, 

kialakulását.  

2.1.2. Jogi és erkölcsi normák 

 

Legyen képes ismertetni a jogi normák 

helyét, szerepét, az erkölcs és a jogi 

normák viszonyát, a jogszabályok 

hierarchiáját, születésük menetét, 

érvényességük és hatályuk 

követelményeit. 

2.1.3. Jogellenesség, társadalomra 

veszélyesség 

 

Legyen képes bemutatni a jogellenesség és 

a társadalomra veszélyesség lényegét, 

jellemzőit. 

2.1.4. Hivatalos és közfeladatot ellátó 

személyek munkája 

 

Legyen képes bemutatni és jellemezni a 

hivatalos és közfeladatot ellátó személyek 

munkáját. 

2.2. Állam-, alkotmány- és nemzetközi 

jogi alapismeretek 
 

2.2.1. Alaptörvény bemutatása 

 

Legyen képes bemutatni a magyar 

Alaptörvény születését, helyét, szerepét, 

rendeltetését, az alkotmányossági elveket; 

hazánk és az EU kapcsolatát, a diplomáciai 

mentesség lényegét.  

2.2.2. Az emberi (állampolgári) jogok 

érvényesülése a rendvédelmi szerveknél 

 

Legyen képes ismertetni az emberi 

(állampolgári) jogoknak a rendvédelmi, 

szerveknél történő érvényesülését. 
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2.3. Polgári jog  

2.3.1. Polgári jog fogalma 

 

Legyen képes ismertetni a polgári jog 

fogalmát, alapelveit.  

 

2.3.2. Személyhez fűződő jogok 

 

Legyen képes bemutatni a személyhez 

fűződő jogokat, a jogképesség lényegét, a 

tulajdonjog tartalmát. 

 

2.3.3. A szerződés és a felelős őrzés 

 

Tudja a szerződés és a felelős őrzés 

lényegének ismérveit, jellemzőit. 

 

2.3.4. Jogképesség, cselekvőképesség 
 

Legyen képes bemutatni a jogképesség és 

cselekvőképesség lényegét.  

2.4. Büntetőjog általános rész  

2.4.1. Bűncselekmény fogalma, a Btk. 

szerkezete, időbeli, területi és személyi 

hatálya 

 

Legyen képes bemutatni a bűncselekmény 

fogalmát, elkövetőit, valamint 

megvalósulási szakaszait. A Btk. 

szerkezetét, időbeli, területi és személyi 

hatályát.  

2.4.2. Bűncselekmények felosztása 

 

Legyen képes ismertetni a 

bűncselekmények súlyuk szerint történő 

felosztását, megvalósításuk lehetséges 

következményeit. Legyen képes bemutatni 

a büntethetőségi akadályokat. 

2.4.3. Általános törvényi tényállás 
 

Legyen képes bemutatni az általános 

törvényi tényállást és annak elemeit. 
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2.5. Személy- és vagyonvédelmi 

alapismeretek 
 

2.5.1. Szolgálati formák 

 

Legyen képes bemutatni a személy- és 

vagyonőr által ellátandó szolgálati 

formákat, a szolgálatra való felkészülést, a 

szolgálat átvétel/átadás menetrendjét, 

követelményeit, a szolgálat ellátással 

szembeni általános előírásokat, 

alapelveket.  

2.5.2. Védelmi, őrzési, biztosítási 

rendszer 

 

Legyen képes bemutatni a védelmi, őrzési, 

biztosítási rendszer lényegét, lehetőségeit. 

2.6. Személy- és vagyonvédelmi 

ismeretek: személy és gépjármű be- és 

kiléptetésének szabályai 

 

2.6.1. Személyek, gépjárművek 

be/kiléptetése, a szállítmányok 

ellenőrzése 

 

Legyen képes ismertetni a személyek, 

gépjárművek be/kiléptetésére, a 

szállítmányok ellenőrzésének 

szabályszerű végrehajtására vonatkozó 

elvárásokat; rendellenesség észlelése 

esetén a szakszerű fellépést, tudja az 

eljárás rendjét, lépéseit.  

2.7. Személy- és vagyonvédelmi 

ismeretek: recepciós és bolti szolgálat 

ellátásának szabályai 

 

2.7.1. Recepciós szolgálat 

 

Legyen képes ismertetni a recepciós 

szolgálat jellemzőit, követelményeit, a 

ruházat/csomagátvizsgálás jogszerű 

végrehajtására vonatkozó szabályokat, 

taktikai fogásokat. 
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2.8. Személy- és vagyonvédelmi 

ismeretek: szállítmányok kísérése és a 

járőrszolgálat ellátásának szabályai 

 

2.8.1. Szállítmányok kísérése 

 

Legyen képes ismertetni a különféle 

szállítmányok (pénz, érték) gyalogosan, 

járművön történő kísérésének 

követelményeit, szabályait, a 

járőrszolgálati ellátás különféle formáit, a 

rendellenesség esetén követendő 

protokollt; a járőr útvonal- és időterv 

lényegét, tartalmát. 

2.9. Személy- és vagyonvédelmi 

ismeretek: a készenléti (kivonuló) 

járőrszolgálat ellátásának szabályai 

és a speciális őrzés védelem 

 

2.9.1. Járőrszolgálat ellátásának 

követelményei 

 

Legyen képes ismertetni a kivonuló 

járőrszolgálat ellátásának követelményeit, 

szabályait, a kapcsolattartás lehetőségeit, a 

jogellenes cselekmény elkövetésén tetten 

ért személlyel szembeni szakszerű 

fellépést, továbbá a speciális őrzés, 

védelem lényegét és megvalósítását. 

2.10. Büntetőjog különös rész  

2.10.1. Bűncselekmények lényegi jegyei 

 

Legyen képes ismertetni a rendőrség 

hatáskörébe tartozó leggyakoribb 

bűncselekmények lényegi jegyeit 

(kiemelten a közrend elleni, valamint az 

államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a 

közélet tisztasága elleni 

bűncselekményeket). 

2.10.2. Foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés, bántalmazás hivatalos 

eljárásban 

 

Legyen képes bemutatni a foglalkozás 

körében elkövetett veszélyeztetést, 

valamint bántalmazást hivatalos 

eljárásban. 
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2.11. Szabálysértési alapismeretek  

2.11.1. Szabálysértés fogalma 

 

Legyen képes ismertetni a szabálysértés 

fogalmát, bekövetkezésének lehetőségét, 

elkövetőit, az ezekkel járó felelősséget. 

2.11.2. A szabálysértési felelősséget 

kizáró és megszüntető okok 

 

Legyen képes ismertetni a szabálysértési 

felelősséget kizáró és megszüntető okokat. 

Tudja a szabálysértési eljárás szakaszait, 

általános szabályait és a jogorvoslati 

lehetőségeket. 

2.12. Szabálysértési ismeretek: a 

helyszínbírságra és egyes 

szabálysértésekre vonatkozó 

ismeretek 

 

2.12.1. Helyszínbiztosítás 

 

Legyen képes ismertetni a helyszíni 

bírságolás, helyszíni bírságra vonatkozó 

általános szabályokat és alkalmazási 

feltételeiket. Tudja ismertetni a helyszíni 

bírság összegét.  

2.12.2. Szabálysértés 

 

Ismerje a leggyakrabban előforduló 

szabálysértéseket és büntetésüket. Ismerje 

a közlekedési szabálysértéseket és 

jogkövetkezményeiket.   

2.13. Büntetőeljárás és büntetés-
végrehajtási jogi alapismeretek 

 

2.13.1. Büntetőeljárás jog jellemzői 

 

Legyen képes bemutatni a büntetőeljárás 

jog rendeltetését, az alapvető 

rendelkezéseiben megfogalmazott elveket, 

a rendelkezéseiben megfogalmazott 

alapelveket. Ismerje a büntetőeljárás és a 

nyomozás viszonyát. 

2.13.2. Büntetőeljárás jogi 

alapismeretek 

 

Legyen képes bemutatni az eljárásban 

résztvevő személyeket, a bizonyítás 

eszközeit. Legyen képes bemutatni a 

szabadságvesztés-büntetést, a büntetés-

végrehajtás intézmény típusait. 
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2.14. Közigazgatási alapismeretek  

2.14.1. A magyarországi közszolgálat 

rendszere 

 

Legyen képes ismertetni a hazai 

közszolgálat rendszerét.  

2.14.2. A közigazgatás helye, szerepe, 

eljárási szabályai 

 

Legyen képes bemutatni a közigazgatás 

helyét, szerepét, eljárási szabályait, 

ügymenetét, az államigazgatás és az 

önkormányzati igazgatás közös, illetve 

eltérő vonásait.   

2.14.3. A közigazgatás személyzeti 

összetétele 

 

Legyen képes ismertetni a közigazgatás 

személyzeti összetételét. 

2.15. A közigazgatási hatósági eljárás  

2.15.1. A közigazgatási eljárás menete, 

célja, az érintettek köre 

 

Legyen képes bemutatni a közigazgatási 

eljárás menetét, célját, az érintettek körét, 

az eljáró hatóságokat. Tudja bemutatni az 

elsőfokú eljárás lényegét. 

2.15.2. A hatósági jogalkalmazás 

lényege, a fellebbezés lehetősége 

 

Legyen képes bemutatni a hatósági 

jogalkalmazás lényegét, a fellebbezés 

lehetőségét. 

3. A rendvédelemben, a személy- és vagyonvédelemben alkalmazható eszközök 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ 

KÖVETELMÉNYEK 
3.1. A kényszerítő és támadáselhárító 

eszközök 
 

3.1.1. A kényszerítő és a 

támadáselhárító eszközök jellemzése 

 

Legyen képes a kényszerítő és a 

támadáselhárító eszközök jellemzésére, 

szakszerű és jogszerű alkalmazásuk 

kritériumainak bemutatására.  

 

3.1.2. Rendőrség által alkalmazható 

kényszerítő eszközök 

 

Tudja ismertetni a rendőrség által 

alkalmazható kényszerítő eszközöket.  

 

  

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

24



 

3.1.3. Támadáselhárító eszközök 

 

Tudja ismertetni a személy- és vagyonőr 

által alkalmazható támadáselhárító 

eszközöket.  

 

3.1.4. Büntetés-végrehajtásnál 

alkalmazható kényszerítő eszközök 

 

Tudja ismertetni a büntetés-végrehajtásnál 

alkalmazható kényszerítő eszközöket.  

 

3.1.5. Az alkalmazás követelményei 

 

Tudja meghatározni a kényszerítő és a 

támadáselhárító eszközök alkalmazásával 

szembeni követelményeket. 

 

3.1.6. Jogtalan támadás, a jogos 

védelem és a végszükség jellemzői 

 

Tudja meghatározni a jogtalan támadás, a 

jogos védelem és a végszükség jellemzőit.  

 

3.2. Informatikai, számítástechnikai 
eszközök 

 

3.2.1. Informatikai, számítástechnikai 

eszközök a rendvédelmi szerveknél 

 

Ismerje a rendvédelmi szerveknél használt 

informatikai, számítástechnikai 

eszközöket és alkalmazásuk általános 

rendjét. 

  

3.2.2. Titokvédelem 

 

Legyen tisztában a titokvédelemre 

vonatkozó szabályokkal (rendőrségi 

nyilvántartások). 

 

3.2.3. Büntetés-végrehajtási 

nyilvántartás 

 

Legyen tisztában a büntetés-végrehajtási 

nyilvántartással. 

 

3.2.4. Rendvédelmi számítástechnikai 

ismeretek 

 

Ismerje a rendvédelmi munka során 

használt szövegszerkesztő programok 

jellemzőit, a különböző rendvédelmi 

dokumentumfajták csoportosítását, 

használatát. Tudjon jelentést, szolgálati 

jegyet és kérelmet írni. 
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3.3. Híradástechnikai ismeretek  

 

3.3.1. A rendvédelmi szerveknél 

rendszerben lévő híradástechnikai 

eszközök  

 

 

Legyen tisztában a rendvédelmi 

szerveknél rendszerben lévő 

híradástechnikai eszközökkel, ismerje 

alkalmazások rendjét. 

3.4. A közigazgatás informatikai 

támogatása  

3.4.1. Számítógépes ügyvitel 

 

Ismerje a közigazgatás jellemző 

számítógépes ügyviteli feladatait: a 

számítógépes iktatás, a szövegszerkesztés 

jellemzőit, a táblázatkezelés és az 

adatkezelés funkcióját. 

 

3.4.2. Elektronikus ügyintézés általános 

szabályai 

 

Legyen tisztában az elektronikus 

ügyintézés általános szabályaival, az 

elektronikus közigazgatás működtetésének 

rendszerével. Ismerje az elektronikus 

aláírás jellemzőit.  

 

3.5. Fizikai erőnlét fejlesztése  

3.5.1. Az egészséges életmód elvei 

 

Legyen képes bemutatni az egészséges 

életmód elveit, a rendszeres testedzés 

emberi szervezetre gyakorolt hatásait, a 

rendszeres és egészséges táplálkozás 

szerepét a fizikai teljesítőképesség 

fokozásában.  

3.6. Önvédelmi alapismeretek  

3.6.1. Önvédelem-közelharc jellemzői 

 

Legyen képes bemutatni az emberi test 

sérülékeny, érzékeny pontjait, az 

önvédelem-közelharc lényegét, 

lehetőségeit, a pszichológiai, anatómiai 

jellemzőit.  
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3.7. Alaki mozgások gyakorlása  

3.7.1. Alakiság, alakzatok, 

vezényszavak 

 

Legyen képes bemutatni az alakiság 

lényegét, az alakzatokat és lehetséges 

vezényszavakat. 

 

3.7.2. Tiszteletadás 

 

Legyen képes bemutatni a fordulatokat 

állóhelyben és mozgás közben.  

Legyen képes bemutatni a helyiségbe 

belépés, tiszteletadás különböző formáit. 

 

3.8. Lövészeti alapismeretek- a 
kiskaliberű tűzfegyverek 

 

3.8.1. Lőfegyver fogalma 

 

Ismerje a lőfegyverek fogalmát, 

csoportosítását, a légfegyver működési 

mechanizmusát. 

 

3.8.2. Lőfegyver fő részei 

 

Legyen képes bemutatni az egylövetű, az 

ismétlő rendszerű kispuska és a 

félautomata rendszerű kiskaliberű 

tűzfegyverek fő részeit, jellemző műszaki 

adatait és működését.  

 

3.8.3. A lőfegyverek használatával 

kapcsolatos biztonsági rendszabályok 

 

Ismerje a lőfegyverek használatával 

kapcsolatos biztonsági rendszabályokat és 

a pontos célzás, lövéskiváltás lehetőségét. 

 

3.9. Szociológiai alapismeretek  

3.9.1. A szociológia fogalma 

 

Legyen képes bemutatni a szociológia 

fogalmát és tárgyát. 

 

3.9.2. A társadalom és az egyén 

viszonya 

 

Legyen képes bemutatni a társadalom és az 

egyén viszonyának jellemzőit; jellemezni 

a kisebbségi problémákat, konfliktusokat; 

ismertetni mindezek megelőzésének, 

kezelésének lehetőségeit, módszereit. 
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3.10. Pszichológiai alapismeretek  

3.10.1. A pszichológia fogalma 
Legyen képes bemutatni a pszichológia 

fogalmát, alapfeladatait.  

 

3.10.2. A pszichológia és a rendvédelem 

kapcsolata 

Legyen képes bemutatni a pszichológia 

helyét és szerepét a rendvédelmi 

munkakörök ellátásában. 

 

3.11.  A személyiségfejlődés alapjai  

3.11.1. A személyiség fogalma 

Legyen képes bemutatni a személyiség 

fogalmát, az alapvető 

személyiségtípusokat, az agresszív és 

asszertív magatartás jellemzőit.  

3.11.2. Személyiségtípusok 

 

Legyen képes bemutatni a személyiség 

fogalmát, az alapvető 

személyiségtípusokat, az agresszív és 

asszertív magatartás jellemzőit.  

3.11.3. Az agresszív magatartás 

jellemzői 

 

Legyen képes ismertetni az agresszív 

magatartás elleni fellépés lehetőségeit. 

3.11.4. Az asszertív magatartás 

jellemzői 

 

Legyen képes bemutatni az intézkedés alá 

vont személyek lehetséges reakcióira 

adható asszertív válaszokat, technikákat. 

3.12. Kommunikációs alapismeretek  

3.12.1. Rendvédelmi dolgozók 

kommunikációja 

Legyen képes ismertetni a rendvédelmi 

szerveknél dolgozók kommunikációjának 

jellemzőit, bemutatni a 

metakommunikációs jelek sajátosságait, 

meghatározni helyüket, szerepüket a 

mindennapi feladatellátás során. 

3.13. Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
 

3.13.1. A szociálpszichológia 

alapfogalmai 

Legyen képes bemutatni a 

szociálpszichológia alapfogalmait és 

jellemzőit.  

3.13.2. Az antiszociális magatartás 

felismerése 

Legyen képes az antiszociális magatartás 

felismerésére, az ellenük való fellépés 

lehetőségeinek bemutatására.  
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4. A rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb ismeretek 

TÉMAKÖRÖK EMELT SZINTŰ 

KÖVETELMÉNYEK 
4.1. Kriminalisztika, kriminológia  

4.1.1. Kriminológia, kriminalisztika 

jellemzői 

Legyen képes bemutatni a kriminológia 

és kriminalisztika fogalmát és 

különbözőségét, a kriminalisztika 

összetételét, rendeltetését.  

4.1.2. Bűnözés jellemzői Legyen képes bemutatni a magyarországi 

bűnözés (aktualizált) jellemzőit. 

4.2. A magyarországi rendvédelmi és 

civil vagyonvédelmi szervek 

története 

 

4.2.1. Rendvédelem-történet 
Legyen képes bemutatni a magyarországi 

rendvédelem-történet főbb szakaszait és 

azok jellemzőit.  

 

4.2.2. Civil vagyonvédelem történetét Legyen képes bemutatni a magyarországi 

civil vagyonvédelem történetét. 

 

4.2.3. Modern rendfenntartó testület 

felépítése 

Legyen képes bemutatni egy modern 

rendfenntartó testület felépítését és 

modelljét.  

 

4.2.4. Rendvédelmi szervek etikai 

szabályzatai 

Legyen képes ismertetni, elemezni és 

értelmezni a rendvédelmi szervek etikai 

szabályzatainak előírásait. 
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