FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSEK RENDVÉDELMI ALKALMAZOTT TANANYAGHOZ
Jogi ismeretek
1. Ismertesse a jog fogalmát! (4 pont)
2. Ismertesse a jogrendszer fogalmát! (2 pont)
3. Ismertesse a jogszabály érvényességének feltételeit és a hatályosságokat! (7 pont)
4. Ismertesse a büntetőjog fogalmát! (4 pont)
5. Ismertesse a büntetőjog feladatait! (2 pont)
6. Ismertesse, hogy mely jogokat foglalja magába a büntetőjog! (3 pont)
7. Ismertesse a Büntető Törvénykönyv tagozódását és jellemezze azokat! (6 pont)
8. Ismertesse a bűncselekmény fogalmát! (5 pont)
9. Ismertesse a bűncselekmény fajtáit, fogalmaival együtt! (3 pont)
10. Ismertesse a szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszait! (4 pont)
11. Ismertesse az alannyá válás feltételeit – általános alany esetében! (5 pont)
12. Ismertesse a speciális alany ismérveit! (3 pont)
13. Ismertesse a Hivatali bűncselekmények jellemzőit! (4 pont)
14. Ismertesse és fejtse ki a bántalmazás hivatalos eljárásban törvényi tényállást! (2 pont)
15. Ismertesse és fejtse ki a jogellenes fogvatartás törvényi tényállását! (5 pont)
16. Ismertesse és fejtse ki a hivatali visszaélés törvényi tényállását! (6 pont)
17. Ismertesse és fejtse ki a hivatalos személy elleni erőszak törvényi tényállását! (6 pont)
18. Hasonlítsa össze a fogolyzendülés és a fogolyszökés törvényi tényállását! (10 pont)
19. Ismertesse és fejtse ki a hivatali vesztegetés témakörét! (10 pont)
20. Ismertesse a bűncselekmény elkövetőit! (10 pont)
21. Fejtse ki a büntethetőségi akadályokat! (6 pont)
22. Ismertesse a büntetés célja a Btk. szerint! (3 pont)
23. Ismertesse és fejtse ki a büntetéseket! (30 pont)
24. Ismertesse a büntetés-végrehajtás célját! (7 pont)
25. Ismertesse a befogadás alapjául szolgáló iratokat! (7 pont)

26. Fejtse ki az egészségügyi és orvosi befogadás mozzanatait! (6 pont)
27. Ismertesse, hogy a fogvatartott részére milyen módon és miről kell tájékoztatást adni! (15 pont)
28. Ismertesse, hogy mit kell tartalmaznia a Házirendnek! (17 pont)
29. Ismertesse az elítélt jogosultságait! (23 pont)
30. Ismertesse az elítélt kötelességeit! (16 pont)
31. Ismertesse az általános elhelyezési és elkülönítési szabályokat! (10 pont)
32. Fejtse ki a zárka és a lakóhelyiség közötti különbségeket! (6 pont)
33. Ismertesse a fogvatartotti élelmezésre vonatkozó szabályokat! (8 pont)
34. Ismertesse a ruházati ellátás szabályait! (15 pont)
35. Ismertesse az egészségügyi ellátás szabályait! (14 pont)
36. Ismertesse a díjazás nélküli munkavégzésre vonatkozó szabályokat! (6 pont)
37. Ismertesse a szabadítás vonatkozó szabályokat! (6 pont)
Munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem
1. A büntetés-végrehajtási szervek vonatkozásában ki az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör
gyakorlója? (5 pont)
2. Sorolja fel a munkavédelmi oktatások fajtáit? (4 pont)
3. Milyen időközönként kell munkavédelmi szemlét tartani? (3 pont)
4. Mennyi és milyen szinten valósul meg a bv. szerveknél a kockázatértékelés? (8 pont)
5. Határozza meg a baleset fogalmát? (5 pont)

Tűzvédelem
1. Mit szabályoz a 1-1/89/2007. (IK Bv. Mell. 12.) OP intézkedés? Karikázza be a helyes
választ! (5 pont)
A: Ételnorma
B: Jelentési kötelezettség a büntetés-végrehajtásnál
C: A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
szóló 14/1999. (X. 22.) IM rendelet előírásai alapján.

2. Mit kell tartalmaznia a tűzjelzésnek? Karikázza be a helyes választ! (5 pont)
A: Tűz van és kész
B: A tűzeset (káreset) pontos helyét, címét. Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve.
Emberélet van-e veszélyeztetve. A tűz körülbelüli terjedelmét. Megközelíthetősége. Tűzjelzést
adó személy nevét. A jelzésre használt telefonnak a számát.
C: Meg adom a számomat és majd visszahívnak
3. Karikázza be, melyek a tűzoltó készülékek fajtái! (3 pont)
A: Porral, habbal, széndioxid oltó és fali tűzcsap
B: Vödör, Kancsó, Konyha ruha
C: Szódás szifon, Konyha ruha stb.
4. Karikázza be a helyes választ, mi a Tűzoltóság hívószáma (segélyhívó szám)? (2 pont)
A: 112
B: 105
C: 104
5. Egészítse ki a Tűz (tűzeset) fogalmát! (10 pont)
Az a …..….. folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi …….….. vagy az ……….…..
javakra, illetve azokban károsodást okoz.

Környezetvédelem
1. Írja le a környezetvédelem területén mit értünk megelőzésen és helyreállításon! (6 pont)
2. Mi befolyásolja a környezetvédelmi bírságot? Karikázza be a helyes választ? (3 pont)
A: a szennyező személye
B: a környezetszennyezés / környezetkárosítás mértéke, időtartam, ismétlődés
C: a szennyezés kémiai összetétele
3. Írja le a környezethasználó kötelességeit a tevékenységének végzése során! (8 pont)
4. Mely elemek védelmét érinti a hatályos környezet védelméről szóló törvény?
Karikázza be a helyes választ! (3 pont)
A: levegő, épített környezet, gáz, víz

B: föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet
C: föld, gáz, víz, élővilág
5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján mi a
nyilvánosság szerepe a környezetvédelemben? (5 pont)

Szolgálati ismeretek
1.Soroljon fel a büntetés-végrehajtás működését szabályzó főbb jogszabályok közül hármat!(3 pont)
2. Fogalmazza meg a büntetés-végrehajtási szervezet fogalmát! (1 pont)
3. Sorolja fel a büntetés-végrehajtási szervezet feladatait! (6 pont)
4. Mik a büntetés-végrehajtási szervezet szakfeladatai? (5 pont)
5. Soroljon fel a büntetés-végrehajtási szervezet kapcsolt szakfeladatai közül ötöt! (5 pont)
6. Ismertesse a büntetés-végrehajtási szervezet jogállására vonatkozó szabályokat! (6 pont)
7. Sorolja fel a büntetés-végrehajtási szervezet felépítésének elemeit! (4 pont)
8. Mely szempontok alapján alapíthatók büntetés-végrehajtási intézetek? (5 pont)
9. Mely jogviszonyban állók alkotják a büntetés-végrehajtás személyi állományát? (4 pont)
10. Ismertesse, hogy mely csoportok alkotják a büntetés-végrehajtási osztályt? (4 pont)
11.Ismertesse az igazgatási szolgálati jogviszony létesítésének feltételeit! (8 pont)
12.Melyek az igazgatási szolgálati jogviszony létesítését kizáró körülmények! (7 pont)
13. Ismertesse az igazgatási szolgálati jogviszony megszűnésének eseteit! (7 pont)
14. Melyek az igazgatási jogviszonyban állók kinevezésétől eltérő foglalkozatásának esetei!(4
pont)
15.Ismertesse a rendvédelmi alkalmazott alapvető jogai korlátozásának eseteit!(5 pont)
16.Ismertesse az igazgatási jogviszony módosításának eseteit!(9 pont)
17.Ismertesse a rendvédelmi alkalmazott szabadságáról tanultakat! (6 pont)
18. Ismertesse a rendvédelmi alkalmazott teljesítményértékeléséről tanultakat! (4 pont)
19. A rendvédelmi igazgatás jogviszonyban állókra alkalmazni kell-e az MRK rendelkezéseit, ha
igen, akkor hogyan? (6 pont)

Biztonsági ismeretek
1. Sorolja fel a biztonsági rendszer elemeit! (4 pont)
2. Ki láthat el napi biztonsági feladatot? (3 pont)
3. Sorolja fel a biztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat! (7 pont)
4. Határozza meg a foglalkoztatási felügyelő fogalmát! (5 pont)
5. Mi az a szolgálatteljesítési hely? (5 pont)
6. A fogvatartott fogalma? (4 pont)
7. Mi a felügyelet? (3 pont)
8. Mi az ellenőrzés? (3 pont)
9. Kik jogosultak a bv. szerv ellenőrzésére? (3 pont)
10. Melyek a munkáltatás-biztonsági vezető feladatai? (11 pont)
11. Mit kell a munkáltatás-biztonsági vezetőnek ellenőriznie? (6 pont)
12. A bv. szerv területére történő beléptetés általános szabályai? (8 pont)
13. Jármű kísérésével megbízott személynek mit kell megakadályozni? (5 pont)
14. Mi a motozás célja? (5 pont)
15. Írjon le a motozással kapcsolatosan legalább öt szabályt! (5 pont)
16. Milyen esetekben kell a fogvatartottat megmotozni? (9 pont)
17. Milyen esetekben rendelhet el még motozást a parancsnok? (5 pont)
18. Mi a biztonsági ellenőrzés célja? (2 pont)
19. Milyen szabályai vannak a biztonsági ellenőrzés végrehajtásának? (5 pont)
20. Mi a biztonsági szemle célja? (2 pont)
21. Milyen két nagy területe van a munkáltatásnak? (2 pont)
22. Sorolja fel a foglalkoztatási felügyelő feladatait! (8 pont)
23. Mit kell a foglalkoztatási felügyelőnek ellenőriznie? (4 pont)
24. Személyi állomány tagjának a munkáltatás során miben kell megakadályoznia a
fogvatartottat? (6 pont)
25. Munkáltatás felügyeletét ellátó személy mit köteles jelenteni? (2 pont)

26. Sorolja fel a biztonságra fokozott veszélyt jelentő anyagokat! (5 pont)
27. Határozza meg a biztonságra veszélyt jelentő anyagok kiadására és visszavételére vonatkozó
szabályokat! (5 pont)
28. Milyen jellegűek lehetnek a bv. szerv rendjét veszélyeztető események? (2 pont)
29. A rendkívüli esemény fogalma és felsorolásuk! (10 pont)
30. Csoportosítsa az eseményeket? (4 pont)
31. Melyek az események fajtái? (3 pont)
32. Melyek a személyi feltételeket sértő események? (2 pont)
33. Melyek a tárgy feltételeket sértő események? (7 pont)
34. Melyek a biztonsági rendszabályokat sértő események? (7 pont)

Reintegrációs ismeret
1.Ismertesse a szabadságvesztés célját és feladatát! (6 pont)
2. Sorolja fel a bánásmód objektív és szubjektív elemeit! (11 pont)
3.Ismertesse a reintegrációs program elemei! (10 pont)
4. Ismertesse a Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer célját, elemeit! (6 pont)
5.Ismertesse a progreszív rezsimszabály fogalmát!(3 pont)
6. A bv. kódex alapján milyen jutalomban részesíthető az elítélt? (6 pont)
7. Ismertesse a jutalmazási formákat! (10 pont)
8. Mely esetekben követ el a bv kódex alapján fegyelmi vétséget a fogvatartott? (3 pont)
10. Ismertesse a fogvatartott fegyelmi felelősségre vonásának formáit! (6 pont)
11.Ismertesse a munkáltatás fogalmát, célját! (4 pont)
12.Ismertesse az utógondozás fogalmát, célját! (4 pont)
13.Beszéljen a pártfogó felügyelői tevékenység céljáról! (3 pont)
14.Ismertesse, hogy a reintegrációs gondozás kivel szemben nem alkalmazható! (3 pnt)
15.Ismertesse a reintegrációs őrizet célját, időtartamát! (3 pont)
16.Ismertesse a társadalmi kötődési program feladatát! ( 4pont)

Pszichológiai ismeret
1.Ismertesse a totális intézmény jellemzőit!(3 pont)
2.Mi jellemzi a börtönt mint totális intézményt?(4 pont)
3. Röviden beszéljen a lelki- és viselkedészavarokkal küzdő fogvatartottak sajátosságairól!( 4
pont)

