
 

 

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN 

A vizsga részei 

Középszint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 

100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

 Középszint 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó biztosítja 

NINCS NINCS 

A vizsgabizottságot 

működtető intézmény 

biztosítja NINCS 

Jogszabály-kivonat, 

szemléltetőtablók, 

szemléltető ábrák, 

szemléltető képek a 

tételsorba építve 

Nyilvánosságra hozandó anyag 

 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyag NINCS Témakörök 

Mikor? NINCS Jogszabály szerint 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 

RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Feladatlap 

Egy tétel „A” és „B” feladatának 

kifejtése 

Teszt-jellegű 

feladatok 

Szöveges, elemző 

feladatok 

80 pont 20 pont 

100 pont 50 pont 
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Mivel a rendvédelmi szervek feladatellátására a komplexitás jellemző, ezért mind az írásbeli, 

mind a szóbeli vizsga esetében a témakörök és elemek kijelölésekor nem lehet kizárni a mindkét 

vizsgarészben való megjelenés lehetőségét.  

 

Írásbeli vizsga 

A feladatlapon belül a feladatok megoldásának sorrendjét vizsgázó maga döntheti el, illetve a 

megoldáshoz rendelkezésre álló időt maga oszthatja be. A vizsgázó a feladatlap kitöltésével az 

ágazati szakmai tartalmak elméleti hátteréről, a vonatkozó szabályok, előírások, normák 

megértéséről, valamint a közöttük fennálló összefüggések átlátásáról ad számot. A feladatok úgy 

kerülnek megfogalmazásra, hogy azok a rendvédelmi munka több területét átfogva kérjék 

számon a témakörök ismeretanyagát.  

 

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből való számadás: 

1. intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai témakörei és elemei, 

2. jogszabályi és egyéb szabályzó előírások témakörei és elemei, 

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

és elemei,  

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

 

A tesztjellegű, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok a témakörök 80%-át, míg a szöveges 

elemzést igénylő feladatok a feladatlap 20%-át teszik ki a teljes írásbeli feladatlap tartalmában és 

pontértékében. 

 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

A feladatok egy feladatlapon találhatók, de tekintettel a feladatok jellegének, tartalmának 

eltérésére, egymástól címükben tagoltak és elkülönítettek. 

A vizsgázó a feladatlap első részében egyszerű, rövid kérdésekre, a feladatlap második részében 

szöveges, elemzést igénylő kérdésekre válaszol. A második rész feladatainak megoldásához a 

szükséges információkat pl. adatokat, szemelvényeket, forrásokat a feladatnak mindig 

tartalmaznia kell. 

Az írásbeli feladatlap első, egyszerű, rövid választ igénylő része leginkább hagyományos teszt 

formájú, míg a másik elemzendő, értékelő feladatokat tartalmaz, mely a többféle szakterületről 

származó ismeret értelmezését várja el a vizsgázótól.  

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatokban döntően a fogalommeghatározás, a 

folyamatleírás, szövegkiegészítés, párosítás, feleletválasztás, igaz-hamis állítások megjelölése, 

jelek, jelzések értelmezése, ábrázolása, illetve rövid szövegek adott szempont szerinti elemzése, 

alkotása szerepel. A második részben két-három feladat kapcsán az adott téma megadott 

szempontok szerinti értelmezése a feladat.  
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Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján 

történik. Az egyes feladatokra adható pontszámokat mind a feladatlap, mind a javítási-értékelési 

útmutató tartalmazza.  A javítási-értékelési útmutató külön értékelési szempontsort alkalmaz a 

tesztjellegű, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, illetve a szöveges, elemző feladatok 

esetében. A javítási-értékelési útmutatóban meghatározott pontszám tovább már nem bontható. 

 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll. 

Az „A” feladat a rendvédelemhez, a személy- és vagyonvédelemhez tartozó elméleti ismeretek 

számonkérését szolgálja, a „B” feladat a szóban ismertethető gyakorlati tudás bemutatását méri. 

A szóbeli tételek kifejtésébe, azok témamegjelölésének megfelelően, a vizsgázónak gyakorlati 

példákat is be kell építenie.  

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, amelyből a tételek 20-25%-át évente cserélni kell. 

A rendvédelmi, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jellegzetessége miatt nem lehet 

kizárni azt, hogy a szóbeli tételekben jelen legyenek olyan témaelemek is, amelyek az írásbeli 

vizsga megjelölt témakörei között megjelentek, illetve azt, hogy a témaelemek mind az „A”, 

mind a „B” feladat között szerepeljen. Ebben az esetben az összetartozások, kapcsolódások 

indokolják a bekerülést.  

Valamennyi segédanyagot a szóbeli tételsorba kell beépíteni.  

 

Egy adott szóbeli tételben az „A” és a „B” feladat témája között tartalmi átfedés nem lehet. 

 

A számonkérés a tétel „A” és „B” feladatának keretében döntően az alábbi témakörökből 

történik: 

 - „A” feladat: 

- intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai,  

- jogszabályi és egyéb szabályzó előírások,  

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

- „B” feladat:  

- jogszabályi és egyéb szabályzó előírások,  

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

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgán a feladat megértése, a tétel részét képező fogalmak szabatos definiálása, a 

megszerzett ismeretek pontos felidézése, a szaknyelv helyes használata, a világos, határozott 

előadásmód kerül értékelésre.  

 

Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi és formai 

összetevőit és az ezekre adható összesen 50 pont felosztásával kialakított részpontszámokat, 

amely alapján kialakul a felelet összpontszáma. Az „A” és a „B” feladat értékelési aránya 

százalékban 70%-30%, amely a tételen belüli értékelés arányait is meghatározza. 

 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

3



A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: 

Szempontok, kompetenciák „A” feladat „B” feladat Összesen 

A feladat megértése, a téma tartalmi kifejtése.  14 pont 5 pont 19 pont 

A felelet logikus felépítése, értelmezése, 

témához illő példák szerepeltetése.  7 pont 3 pont 10 pont 

Alapfogalmak ismerete, definiálása és 

alkalmazása.  
5 pont 2 pont 7 pont 

A szaknyelv helyes használata és alkalmazása.  5 pont 3 pont 8 pont 

Világos, határozott előadásmód. 4 pont 2 pont 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 35 pont 15 pont 50 pont 
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RENDÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN

A vizsga részei 

Emelt szint 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

 Emelt szint 
 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó biztosítja 
NINCS NINCS 

A vizsgabizottságot 

működtető intézmény 

biztosítja. 
NINCS 

a tételsorba építve: jogszabály-

kivonat, rendőrségi etikai kódex, 

szemléltetőtablók, szemléltető ábrák, 

szemléltető képek 

Nyilvánosságra hozandók 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyag NINCS témakörök 

Mikor? NINCS jogszabály szerint 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 20 perc 

Feladatlap 

Egy tétel kifejtése 

„A” feladat: elméleti jellegű, 

„B” feladat: gyakorlati jellegű 

Egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok 

Szöveges, kifejtő feladatok 

 

60 pont 40 pont 

100 pont 50 pont 
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Mivel a rendvédelmi szervek feladatellátására a komplexitás jellemző, ezért mind az 

írásbeli, mind a szóbeli vizsga esetében a témakörök és elemek kijelölésekor nem lehet 

kizárni a mindkét vizsgatípusban való megjelenés lehetőségét.  

 

Írásbeli vizsga 
A feladatlapon belül a feladatok megoldásának sorrendjét vizsgázó maga döntheti el, 

illetve a megoldáshoz rendelkezésre álló időt maga oszthatja be. A vizsgázó a feladatlap 

kitöltésével az ágazati szakmai tartalmak elméleti hátteréről, a vonatkozó szabályok, 

előírások, normák megértéséről, valamint a közöttük fennálló összefüggések átlátásáról 

ad számot. A feladatok úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy azok a rendvédelmi 

munka több területét átfogva kérjék számon a témakörök ismeretanyagát.  

 
Általános szabályok 
Az írásbeli vizsga célja az alábbi témakörökből való számadás: 

1. intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai témakörei és elemei, 

2. jogszabályi és egyéb szabályzó előírások témakörei és elemei, 

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

témakörei és elemei,  

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

ismeretek. 

 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok a témakörök 60%-át, míg a hosszabb, 

szöveges kifejtést, elemzést igénylő feladatok a feladatlap 40%-át teszik ki a teljes 

írásbeli feladatlap tartalmában és pontértékében. 

 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 
A feladatok egy feladatlapon találhatók, de tekintettel a feladatok jellegének, 

tartalmának eltérésére, egymástól címükben tagoltak és elkülönítettek. 

 

A vizsgázó a feladatlap első részében egyszerű, rövid kérdésekre, a feladatlap második 

részében hosszabb, szöveges kifejtést igénylő kérdésekre válaszol. A második rész 

feladatainak megoldásához a szükséges információkat pl. adatokat, szemelvényeket, 

forrásokat a feladatnak mindig tartalmaznia kell. 

 

Az írásbeli feladatlap első, egyszerű, rövid választ igénylő része leginkább 

hagyományos teszt formájú, míg a másik elemzendő, kifejtendő, gondolkodtató, 

többféle terület ismeretét is számon kérő feladatokat tartalmaz, mely a többféle 

szakterületről származó ismeret összekapcsolását, szintetizálását várja el a vizsgázótól.  

 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatokban döntően az ismertetés, a fogalom 

meghatározás, a folyamatleírás, szöveg-kiegészítés, párosítás, feleletválasztás, igaz-

hamis állítások megjelölése, jelek, jelzések értelmezése, ábrázolása, illetve rövid 

szövegek adott szempont szerinti elemzése, alkotása szerepel. A szöveges, hosszabb 

kifejtést igénylő feladatok összetettebb feladatmegoldást kívánnak a vizsgázótól, 

melynél egyszerre többféle ismeret logikailag összefüggő megjelenítésére is szükség 

lehet. Ez esetben az adott téma megadott szempontok szerinti, esszé-szerű kifejtése, 

értelmezése a feladat.  
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Az írásbeli feladatlap értékelése 
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai 

alapján történik. Az egyes feladatokra adható pontszámokat is a javítási-értékelési 

útmutató tartalmazza.  A javítási-értékelési útmutató külön értékelési szempontsort 

alkalmaz az egyszerű, rövid választ, illetve a szöveges, hosszabb kifejtést igénylő 

feladatok megoldásának értékeléséhez 

A javítási-értékelési útmutatóban meghatározott pontszám tovább már nem bontható. 

 
Szóbeli vizsga  
Általános szabályok 
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. 

A tétel „A” és „B” feladatot tartalmaz. Az „A” tétel a rendvédelemhez, a személy- és 

vagyonvédelemhez tartozó elméleti ismeretek számonkérését szolgálja, a „B” tétel a 

szóban ismertethető gyakorlati ismeretek bemutatását méri. 

A szóbeli tételek kifejtésébe, azok témamegjelölésének megfelelően, a vizsgázónak 

gyakorlati példákat is be kell építenie.  

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell. 

A rendvédelmi, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység jellegzetessége miatt nem 

lehet kizárni azt, hogy a szóbeli tételek esetében jelen legyenek olyan témakörök is, 

amelyek az írásbeli vizsga megjelölt témakörei között, illetve azt, hogy a témakörök 

mind az „A”, mind a „B” feladatok között szerepelnek. Ebben az esetben az 

összetartozások, kapcsolódások indokolják a bekerülést.  

Valamennyi segédanyagot a szóbeli tételsorba kell beépíteni.  

Egy adott szóbeli tételben az „A” és a „B” feladat között tartalmi átfedés nem lehet. 

A számonkérés a tétel „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből 

történik: 

„A” feladat 

1. Intézkedések, fellépések és a szolgálatellátás alapjai  

2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások  

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

„B” feladat 

2. Jogszabályi és egyéb szabályzó előírások  

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

 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek 

felhasználásával az összefüggések magyarázatát és alkalmazását is értékelik.  
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi 

összetevőit és az ezekre adható összesen 50 pont felosztásával kialakított 

részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az „A” és a „B” feladat 

értékelési aránya százalékban 70%-30%, amely a tételen belüli értékelés arányait is 

meghatározza. 
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A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: 

 

Szempontok, kompetenciák 
 „A” feladat „B” feladat Összesen 

A feladat megértése, a lényeg kiemelésével a 

téma tartalmi kifejtése.  14 pont 5 pont 19 pont 

A felelet logikus felépítése, az összefüggések 

feltárása, értelmezése, témához illő példák 

szerepeltetése.  

7 pont 3 pont 10 pont 

Alapfogalmak ismerete, definiálása és 

alkalmazása.  

 

5 pont 2 pont 7 pont 

A szaknyelv, eszközök helyes használata és 

alkalmazása.  5 pont 3 pont 8 pont 

Világos, szabatos, meggyőző, határozott 

előadásmód, bemutatás. 4 pont 2 pont 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 35 pont 15 pont 50 pont 
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