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Fontos tudnivalók 

 
Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! 

Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében.  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: 

 
• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

• Kövesse pontosan az utasításokat! 

• Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! Ha mégis javítani 
szándékozik, kérjük a rossz megoldást egy vonallal húzza át, és írja be a jó választ!  
A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! 

 
A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor javasoljuk, hogy a megadott szempontok 
sorrendjében fogalmazza meg a válaszát. Ügyeljen a szakkifejezések használatára, fogalmaz-
zon szabatosan, nyelvileg helyesen, figyeljen a helyesírásra is!  
 
A szöveges kifejtendő feladatok javításakor figyelembe vesszük 

• a feladat megértését, 

• szaknyelv alkalmazását, 

• helyes feladatmegoldást, 

• logikus felépítést, 

• megszerkesztettséget, nyelvhelyességet. 

 
 
Eredményes munkát kívánunk! 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
 
1. Párosítsa a definíciót a megfelelő fogalommal! Írja a táblázatba a definíció betűjelét a 

fogalom mellé!  
 

a. A rendészet része, az arra feljogosított állami és önkormányzati szervek által végzett 
sajátos állami tevékenység, amely a határrend fenntartására, megzavarásának meg-
előzésére, a határrendet közvetlenül zavaró magatartás megakadályozására és a meg-
zavart határrend helyreállítására irányul. 

 
b. Az alkotmányos rendnek és az arra épülő jogrendnek megfelelő működése, mely ak-

kor biztosított, ha az állam és a társadalom szervezetei a jogszabályok alapján rend-
ben, zavartalanul működnek. 

 
c. Meghatározott állami szervek által végzett állami tevékenység, amely a közrend (bel-

ső rend) és a közbiztonság fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a közvetle-
nül zavaró magatartás megszakítására (megakadályozására) és a megzavart rend 
helyreállítására irányul. 

 
d. Tárgyi értelemben a társadalom tagjai személy- és vagyonbiztonságának állam általi 

garantálása és megvalósulása. 
 

Fogalom Betűjel 
Közrend  
Rendészet  
Határrendészet   
Közbiztonság  

 
 

 
2. Válassza ki a felsoroltak közül a 3 fegyveres rendészeti szervet! Válaszát karikázással 

jelölje!  
 

a. / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
b. / Rendőrség 
c. / Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
d. / Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
e. / Polgári Titkosszolgálatok 
f. / Magyar Honvédség 
g. / Jegyzői Gyámhatóság 
h. / Vám- és Pénzügyőrség 
i. / Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

 

3 pont  

4 pont  
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3. Egészítse ki a táblázatot, és írja be a megadott rendészeti szervek megfelelő szervezeti 
egységének vagy egységeinek megnevezését a kipontozott helyre! Egyet könnyítésként 
megadtunk! 

 
 Rendőrség Katasztrófavédelem 

Központi szerve 
 

 
 
 

……………………… ……………………… 

Területi szervei 
 

Megyei rendőr-főkapi-
tányságok (MRFK-k),  
Budapesti Rendőr-
főkapitányság (BRFK) ……………………… 

Helyi szerve 
 

 
 
 
………………………  

 
 
 

 
 

4. Csoportosítsa a Rendőrség szolgálati tagozódásának megadott elemeit úgy, hogy a sor-
számokat beírja a táblázat megfelelő sorába!  

 
1. tűzszerész;   2. határrendészeti;  3.  repülőtéri rendőri;  
4. gazdasági;   5. igazgatásrendészeti;  6. hivatali 

 
 

 Sorszám: 
Szolgálati ág:  
Szolgálat:  
Szakszolgálat:   

 
 

4 pont  

6 pont  
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5. Melyik állítás igaz, és melyik hamis az alábbiak közül? Írjon „x”-et az oszlopba annak 
megfelelően, hogy Ön szerint igaz vagy hamis az adott meghatározás! 

 
Állítások Igaz Hamis

A rendőr köteles szolgálati feladatait a jogszabályoknak és más szabályo-
zóknak megfelelően teljesíteni, és elöljárója utasításának – az Rtv.-ben fog-
laltak figyelembe vételével – engedelmeskedni. 

  

A rendészeti szervek hivatásos állományú tagja szolgálati idejében köteles 
részrehajlás nélkül intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha olyan 
tényt vagy körülményt észlel, illetőleg jut a tudomására, amely beavatkozást 
igényel. Szolgálati idején kívül e kötelezettség nem terheli. 

  

A rendészeti szervek tagja a birtokába került állami-, szolgálati-, üzleti- és 
magántitkot köteles megtartani. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály 
vagy az arra jogosult adhat felmentést. 

  

A rendészeti szerv tagja köteles a feladatkörébe tartozó segítséget, illetőleg a 
hozzá fordulónak a tőle elvárható felvilágosítást megadni minden esetben, 
késlekedés nélkül. 

  

A rendészeti szerv feladatai ellátása érdekében – ha kötelezettsége másként 
nem teljesíthető, és törvény másként nem rendelkezik – kérheti és igénybe 
veheti magánszemély vagy szervezet segítségét és a birtokában lévő eszközt. 

  

A rendészeti szerv hivatásos állományú tagja köteles szolgálati helyén a 
szolgálat ellátására pihenten, az előírásoknak megfelelő tiszta és ápolt öltö-
zetben megjelenni. 

  

 
 

6 pont  
 
 
6. Az alább megadott kérdéseknél karikázással jelölje be a helyes állítás betűjelét!  

 
A. Az alábbiak közül melyik nem a tájoló alkatrésze?  

 
1) irányzórés 
2) iránytű  
3) belépő pupilla 
4) szelence 

 
B. Méretarány szerint melyiket nevezzük nagy méretarányú térképnek? 
 

1) 1:500 – 1:100 000 
2) 1:100 000 – 1:500 000 
3) 1:500 000 – 1:200 000 000 
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C. Mit nevezünk mágneses azimutnak? 
 

1) A mágneses azimut a térképen jelölt északi irány és a valós, földrajzi északi irány 
közötti eltérés, melyet a térképen fokban meghatározva feltüntetnek. 

2)  A mágneses azimut, azaz mágneses elhajlás a földrajzi észak és a mágneses észak 
által közbezárt szög. 

3) A mágneses azimut a tájoló iránytűjének mágneses elhajlása, mely adott mértékben 
eltér a valós északi iránytól. 

 
D. Melyik módszerrel határozhatók meg a világtájak az alábbiak közül? 
 

1) A fák kérge a keleti oldalon általában vastagabb és sötétebb, mint a nyugati olda-
lon. 

2) A fák törzsének, a köveknek, a szikláknak, a régi faépületeknek az északi oldalán 
moha és zuzmó figyelhető meg. 

3) A gyümölcsök az érés idején az északi oldalon hamarabb pirosodnak. 
 
E. Mit értünk tájolás alatt? 
 

1) A tájolás nem más, mint az égtájak meghatározása a térképen az azonosított terep-
tárgyak vagy műszer segítségével. 

2) A tájolás nem más, mint a valós helyzetünk (álláspontunk), illetve a haladási irá-
nyunk meghatározása a terep és a térkép segítségével. 

3) A tájolás nem más, mint a hely, illetve a haladási irány égtájak szerinti, vagy vala-
mely tereptárgy alapján műszerekkel vagy más egyéb módon történő meghatározá-
sa. 

 
F. Hogyan jelölik az elsőrendű főutakat a Magyar Köztársaság területén? 
 

1) Az elsőrendű főutak egy számmal vannak jelölve, mely három számjegyből áll, 
például: 111, 443 stb. 

2) Az elsőrendű főutak egy betű és egy szám alapján vannak jelölve, például: M1, M5, 
M0 stb. 

3) Az elsőrendű főutakat egy számmal jelöljük, mely egy vagy két számjegyből áll, 
például: 8, 44, 87 stb. 

 

6 pont  
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7. Melyek a katasztrófavédelmi szervezet szakmai tevékenységének területei? Írja a választ 

a pontozott sorokra! 
 

- katasztrófavédelem 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 

2 pont  
 
 

8. Az alábbi képpel kapcsolatban válaszoljon röviden a feltett kérdésekre! A  válaszokat írja 
a kérdés alatt található pontozott vonalra! 
 

A. A képen egy bankrablóval szemben 
járnak el a Rendőrség Különleges Szolgá-
latának munkatársai. Milyen intézkedés 
végrehajtása közben láthatók? 
 
…………………………………… 
 
B. Az intézkedést milyen kényszerítő 
eszköz alkalmazásával hajtják végre a 
képen? 
 
…………………………………… 
 
 
 

C. A képen látható mellett még milyen kényszerítő eszközt kell alkalmazni az intézkedés 
alá vont személlyel szemben? 
 
…………………………………… 
 
D. Milyen rendőri intézkedést kell alkalmazni az elkövető személyazonosságának megál-
lapítása érdekében? 
 
…………………………………… 
 
E. Milyen kényszerítő eszköz szolgál a gépjárművel menekülő bűnelkövetők szökésének 
megakadályozására? 
 
…………………………………… 
 
 
 

5 pont  



 

írásbeli vizsga 0911 9 / 20 2010. május 25. 

Belügyi rendészeti ismeretek — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
9. A jogellenes cselekményekkel kapcsolatos ismeretei alapján egészítse ki az alábbi meg-

határozásokat! A kiegészítések során ügyeljen a nyelvhelyességre!  
 

1. A jogellenes cselekményeket társadalomra veszélyességük szerint két csoportba sorol-

hatjuk: bűncselekmények és ……………………………. . 

2. ……………………….. eseti tényállásnak nevezzük az adott bűncselekménynek az 

életben, az alapesetnél ritkábban előforduló, az alapesethez képest kisebb társadalomra 

veszélyességgel bíró, ezért enyhébb elbírálás alá eső esetét. 

3. A szabadságelvonással járó szankciót a bűncselekmények esetében szabadságvesztés-

nek, a szabálysértések esetében …………………………… nevezzük. 

4. A ……..……………………………. okok már az elkövetés pillanatában fennállnak, 

emiatt vagy nem valósul meg bűncselekmény, vagy az elkövető felelősségre vonására 

nem kerülhet sor. 

5. ………………………… az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban meg-

nyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rende-

let annak nyilvánít, s amelynek elkövetőit a törvényben meghatározott joghátrány fe-

nyeget. 

6. Amennyiben a szabálysértés elkövetője külföldi állampolgár, vele szemben intézke-

désként ………………………. van helye. 

7. A lakóhely szerinti illetékesség azt jelenti, hogy a szabálysértési eljárás lefolytatására 

az a hatáskörrel rendelkező hatóság lesz az illetékes, amelynek a működési területén 

az ………………………….. lakóhelye van. 

 

7 pont  
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10. Írja be az általános törvényi tényállás hiányzó elemeit a kipontozott helyekre! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

11. Tanulmányozza figyelmesen a fényképet, és válaszoljon a kérdésekre! 
 
 

 
A. Jogállását tekintve milyen állománycso-
portba tartozik a képen látható rendőr? 
 

……………………………………. 
 
B. A szolgálati öltözék mely kötelező 
tartozékait jelöltük meg a képen? 
 
a. ……………………………………….. 
b. ……………………………………….. 
c. ……………………………………….. 
d. ……………………………………….. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Szubjektív elemek 

Alany Alanyi oldal 

SZ
Ü

K
SÉ

G
ES

 
EL

EM
EK

 Általános alany: 

 ………….. 
 ………….. 

 

Bűnösség: 

 ……………... 
 ……………...

4 pont  

4 pont  

1. 

aa..  

bb..  

cc..  

dd..  
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12. Milyen korlátai vannak az állampolgári jogok érvényesülésének a rendészeti szervek hi-
vatásos állományú tagjai estében? Párosítsa össze az állampolgári jog megnevezését a 
megfelelő definícióval, és a fogalompárokat írja be a pontozott helyre! Egyet könnyítés-
ként megadtunk. 

 
Állampolgári jog megnevezése Definíció 

A. 

 
A szabad mozgás és a tartózko-
dási hely szabad megválasztása 

1. 

„…A hivatásos állomány tagja a részére ki-
adott parancsot, intézkedést … nem bírálhatja, 
azokról a jog- és érdekérvényesítő tevékenysé-
ge körén kívül véleményt nem mondhat, a szol-
gálati rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot 
nem tehet, a sajtónyilvánosság igénybevételével 
hivatalos eljárásban magánvéleményt nem 
nyilváníthat…” 

B. 

 
Az anyanyelv használata 

2. 

A Hszt. alapján a hivatásos állomány tagja 
jogosult érdekképviseleti szervek létrehozására 
és az azokhoz való csatlakozásra, másfelől a 
jogszabály tiltja az olyan szervezethez való 
csatlakozást, amelynek tevékenysége a fegyve-
res szerv feladataival ellentétes. 

C. 

 
A munka és foglalkozás szabad 
megválasztása 

3. 

A hivatásos állomány tagja törvényben megha-
tározott esetekben és feltételek szerint a szolgá-
lati helyéről áthelyezhető, illetve más szolgálati 
helyre vezényelhető. 

D. 

 
A véleménynyilvánítás szabad-
sága 4. 

Ha a hivatásos állomány tagja szolgálati ér-
dekből a szavazáshoz szükséges ideig nem tar-
tózkodhat a lakóhelyén … lehetővé kell tenni 
számára - ha a választásról szóló törvény más-
képp nem rendelkezik -, hogy a szolgálatteljesí-
tés helyén szavazhasson. 

E. 

 
Egyesülési jog 5. 

A hivatásos állomány tagja hivatása mellett 
más kereső foglalkozást a Hszt.-nek az össze-
férhetetlenségről szóló 65. §-a figyelembevéte-
lével folytathat. 

F. 

 
Választójog 6. 

A fegyveres szervek hivatásos állományának 
nem magyar anyanyelvű tagja szabadon hasz-
nálhatja anyanyelvét azzal a megszorítással, 
hogy a szolgálati- és vezényleti nyelv a magyar.

 
 

………… ; …B-6… ; ………… ; ………… ; ………… ; ………… 
 

5 pont  
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13. Tanulmányozza figyelmesen a képeket, és válaszoljon a kérdésekre!  
 
A. Milyen tevékenység közben láthatók a képen 
a tanulók? 
 
…………………………………. 
 
 
 
 

 
B. A sérült milyen testhelyzetben törté-
nő elhelyezésének lépései láthatók a 
jobb oldali ábrán? 

 
……………………………………… 
 
 

 
C. A bal oldali képen a gyerekek a fedőkötés 
felhelyezését gyakorolják. Milyen sérülések ellá-
tására szolgál a fedőkötés? Írjon legalább egy 
példát! 
 
……………………………………… 

 
 
 

D. A jobb oldali ábrán látható rögzítő kötés milyen sérü-
lések esetén alkalmazható? Írjon legalább egy példát! 

 
……………………………………………………… 

 
 

 
 
 

 
 

4 pont  
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II. Szöveges, kifejtendő feladatok  
 

14. A Rendőrség szakmai tevékenységének mely területeit érinti az alábbi sajtóhír? Olvassa 
el a szöveget, és válaszoljon a feltett kérdésekre!   Elérhető 20 pont  

„Tanúk jelentkezését várja, valamint a 40 év körüli férfiért félmilliós nyomravezetői díjat 
ajánlott fel a Rendőrség 

Négy pénzintézetet rabolt ki a gyanú szerint egy fegyveres 
férfi 2008 szeptembere óta Budapesten. A sorozatrablóért 
most félmilliós nyomravezetői díjat ajánlott fel a Rendőrség. 
Az eddigi adatok szerint ugyanannak az ismeretlen támadó-
nak a számlájára írható egy II. kerületi, Kelemen utcai fegy-
veres rablás, majd ugyanebben az utcában még egy támadás, 
októberben. November végén a Németvölgyi úton, december 
első felében a III. kerületi Kolosy  téren rabolt bankot a férfi 
-  írja közleményében a BRFK.  
 A 40 év körüli, körülbelül 165 centiméter magas férfi a leg-
többször egy papírlapra írta fel a követelését, úgy adta át a 
pénzintézetek fegyverrel megfenyegetett alkalmazottainak. 
Több helyen pénzt is zsákmányolt, azt a Rendőrség nem hoz-
za nyilvánosságra, hogy pontosan mennyit. A férfiről felvéte-
leket készített néhány bank biztonsági kamerája is.” 
 

Elemezze a szöveget az alábbi szempontok figyelembevételével!  
Összefüggő szöveget alkosson! 

 
 Hány rendbeli, és milyen jogellenes cselekmény elkövetésével kapcsolatos a forrás? 
 Milyen módon befolyásolja a tettes felelősségét az elkövetéshez használt eszköz? 
 Milyen eljárást kell kezdeményeznie a Rendőrségnek az adott cselekménnyel kapcsolatban? 
 Milyen minőségben jár el a Rendőrség ebben az esetben? 
 Milyen módon juthat a Rendőrség a grafika elkészítéséhez szükséges információkhoz? 
 Milyen eljárási cselekményeket kell foganatosítani az információk biztosítása érdekében?  
 Hogyan nevezzük a szaknyelvben a „nyomravezetői díjat”, és milyen esetekben lehet alkalmaz-

ni? 
 Milyen feltételekkel hozható nyilvánosságra a cikkben bemutatott grafika, valamint az elkövető 

személyes adatai? 
 Milyen vizsgálatot végez el kriminalisztikai értelemben Rendőrség? 
 Milyen esetekben és milyen szakmai tevékenység során kerülhet sor a személyes adatok nyilvá-

nosságra hozatalára?  
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 Pontszám 
Elérhető Elért

feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10  
szaknyelv alkalmazása 4  
logikus felépítés 4  
megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

14. feladat pontszáma összesen: 20  
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15. Tanulmányozza figyelmesen a bemutatott térképeket, és vesse össze őket a megadott for-

rásokkal, majd válaszoljon a kérdésekre!     Elérhető 20 pont 
 
„Az árvizek kártételei elleni védelem céljából a múlt század közepétől napjainkig épült ki Ma-
gyarország árvízvédelmi műveinek rendszere, amelynek gerincét a folyók mentén épült árvíz-
védelmi töltések  alkotják. Az árvízvédelmi töltések rendszere nagyrészt már kiépült, meglévő 
adottságként kezelendő, tehát változatlanul elsődlegesnek kell tekinteni továbbfejlesztésüket. 
Ugyanakkor az elmúlt 31 év árvíz-védekezési tapasztalatai bizonyították, hogy a folyók menti 
töltésrendszerek fejlesztése, előírt méretre való kiépítése mellett új műszaki megoldásokat és 
módszereket is szükséges alkalmazni, így – többek között – területi árvízvédelmi rendszereket 
kell kiépíteni. Ennek eszközeként került sor egyes folyókon az árvízi szükségtározás módszeré-
nek kidolgozására.” 
 
 

 
 
„A földrengés-katalógus több mint 20 ezer földrengést tartalmaz nem csak Magyarország, 
hanem az egész Kárpát-medence területére. Szerencsére a legaktívabb területek Magyaror-
szág perifériáján vannak: Szlovénia, az Alpok észak-keleti nyúlványa és Romániában a Há-
romszéki-havasok környéke számít nagyon aktív földrengéses területnek. Hazánk területén, 
főleg az ország belseje felé haladva fordulnak elő jó közepes vagy nagyobb (6-os, 6,5-os) 
magnitúdójú földrengések. Például Komáromban, Érmelléken, Dunaharaszti környékén, Bu-
dapesthez egészen közel, a Jászságban és Eger környékén 6-os magnitúdójú földrengések is 
előfordultak az elmúlt néhány évszázad során. 
Bár hazánk csak mérsékelten veszélyes területnek számít, abból kell kiindulni, hogy ahol egy 
adott magnitúdójú földrengés már előfordult, az akármikor meg is ismétlődhet. Éppen ezért 
fontos, hogy a statisztikai módszerekkel minél pontosabban meghatározzuk a kockázat mérté-
két.” 

Meglévő 
töltések 
Elöntött 
területek 
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Elemezze a térképeket és a forrásokat az alábbi szempontok figyelembevételével!  
Összefüggő szöveget alkosson! 

 
 Ismeretei szerint milyen méretarányú térképeket mutattunk be, ezek milyen célt szolgálnak ál-

talában? 
 E tematikus térképek melyik rendészeti szerv szakmai tevékenységéhez nyújtanak segítséget, 

illetve mely szakmai tevékenységi területhez kapcsolódnak a fenti térképen ábrázolt informá-
ciók? 

 Milyen összefüggések lehetnek a földrengések és az árvizek bekövetkezése között, illetve 
ezek hogyan veszélyeztetik a lakosságot? 

 Milyen hatósági jogkörben járhat el a katasztrófavédelem, és ez hogyan befolyásolja az árvízi 
védekezést? 

 Milyen tevékenységet kell tovább folytatni a folyók mentén az árvízi védekezés szempontjá-
ból? 

 A források és a térképek összevetésével határozza meg Magyarország leginkább veszélyezte-
tett területeit! 
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* Eger 
* Komárom 

* Dunaharaszti 
* Érmellék 

* Gyula 

* Szeged 

* Szolnok 

* Pécs 
*Baja 

* Debrecen 
* Győr 

* Szombathely 
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 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok        
1. feladat 4  
2. feladat 3  
3. feladat 4  
4. feladat 6  
5. feladat 6  
6. feladat 6  
7. feladat 2  
8. feladat 5  
9. feladat 7  
10. feladat 4  
11. feladat 4  
12. feladat 5  
13. feladat 4  

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60  
II. Szöveges, kifejtendő feladatok 

14. feladat 20  
15. feladat 20  

II. Szöveges, kifejtendő feladatok                    összesen 40  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
     
 javító tanár 

 
   Dátum:  ................................................. 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
egészre  

kerekített 
pontszám 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok    
 II. Szöveges, kifejtendő feladatok    

      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 
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