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Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 
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ÁGAZATI ALAPVIZSGA LEÍRÁSA 

 



Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

 
Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait azok jogi szabályozói és az államszervezetben 

elfoglalt helyük alapján. Alapszinten ismeri Magyarország államszervezetét, a főbb 

államhatalmi ágakat. Értékként tekint Magyarország alkotmányos és jogi berendezkedésére. 

Önállóan megnevezi a közszolgálati ágakat, állami feladatokat, alkotmányos elveket, a 

rendvédelmi szerveket és főbb feladataikat. Ismeri a főbb állami feladatokat. Alapszinten ismeri 

a jog alapfogalmait (jogi norma, jogszabály, jogforrás, jogszabályi hierarchia, jogalkotás) és az 

alkotmányos alapelveket. Azonosítja az egyes rendvédelmi szerveket és főbb feladataikat. 

Ismeri a közszolgálat főbb jogi szabályozóit. Kapott feladatainak végrehajtása során, a 

hierarchikus szervezetekre jellemző aláfölérendeltségi szabályok szerint működik együtt a 

szervezet tagjaival. Ismeri a hierarchia fogalmát, céljait. Átlátja a hierarchikus szervezetek 

jellemző felépítését, a szolgálati érintkezés és a szolgálati út lényegi jellemzőit. Elkötelezett a 

szervezeti célok iránt. Felelősséget vállal a saját önálló, illetve a társakkal együttműködésben 

végzett munkájáért. Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, 

rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük 

alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon 

képes együttműködni a szervezet tagjaival. Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a 

normatív szabályokat, alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a 

szabályok betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat 

közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult 

szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. 

Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. 

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális 

magatartásformákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző alaki 

mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi fizikai 

állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét. 

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele:  
valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

 

A vizsga részei: 

 

Írásbeli vizsga 
A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálati elméleti alapismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell kérdéseket 

összeállítani a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével:  

 Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a főbb állami 

feladatokkal kapcsolatos ismeretek 30 % 

 Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos ismeretek30% 

 Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek 30% 

 Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint azok korlátozása a 

közszolgálatban.10% 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20 % 

 

 



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor megoldásával 

elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

 

Gyakorlati vizsga 
A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati alapismeretek 

 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

 

A. Szituációs helyzetgyakorlat: 

A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, 

személyiségtípusokhoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó esetleírást 

állít öszsze (pl. különböző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő személyiségtípusú, 

magatartású ügyfelekkel, vagy munkahelyi kollégákkal), amelyből a vizsgázó egyet 

véletlenszerűen kiválaszt és a szituációt önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja. 

 

B. Alaki gyakorlat: 

A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. 

 

C. Fizikai felmérés: 

 

Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db 

fekvőtámasz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése. 

 

D. Önvédelmi páros gyakorlat 

A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, -dobási és 

gurulási technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet 

véletlenszerűen kiválaszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A vizsgatevékenység 

értékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi súlyozási szempontok 

figyelembevételével: 

 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51 %-át elérte. 

 


