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Általános tudnivalók 
 

AZ EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

 
 
Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként 
elfogadni. 
 
Pontozás 
 
Jó válasz/válaszelem: minden válasz 1 pontot ér (a javítókulcsban feltüntetettek szerint). 
 
Rossz válasz: 0 pont 
Hiányzó válasz: 0 pont 
 
A javítókulcsban megadott pontszám egy-egy eleme már tovább nem bontható. A nem zárt 
végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden olyan megoldás 
elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a megoldási útmutatóban szereplő válasszal. 
(Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldásokat „/” jellel választottuk el.) 
Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani (pl.: igaz-
hamis), az összes válaszelem megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. 
 
Ha egy feladat meghatározza az elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a beírás 
sorrendjében kell értékelni. A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó 
„jutalompont” nem adható. Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem 
szabad. 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
 
1. Elérhető pontszám  4 pont 

 
Fogalmak: Betűjelzés: 
Közrend b. 
Rendészet c. 
Határrendészet  a. 
Közbiztonság d. 

 
2. Elérhető pontszám 

  3 pont 
b. / Rendőrség 
e. / Polgári Titkosszolgálatok 
h. / Vám- és Pénzügyőrség 

            
 

3. Elérhető pontszám  4 pont 
 

 Rendőrség Katasztrófavédelem 

Központi szerve 
 

Országos Rendőr-
főkapitányság 
(ORFK) 

Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) 

Területi szervei 
 

Megyei rendőr-
főkapitányságok 
(MRFK-k), Budapesti 
Rendőr-főkapitányság 
(BRFK) 

Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságok, 
Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóság 
 

Helyi szervei 
 

Rendőrkapitányságok, 
rendőrőrsök  

 
Megjegyzés:A feladat javítása során az adott szervezeti egység megnevezésének rövidítése is 
elfogadható, de csak akkor, ha a rövidítés megegyezik a fent megadott vagy hivatalosan 
használt rövidítéssel.            
         
4.   Elérhető pontszám      6 pont 

 
 

 Sorszám: 
Szolgálati ág: 2.; 5. 
Szolgálat: 1.; 3. 
Szakszolgálat:  4.; 6. 
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5.  Elérhető pontszám 6 pont 
 

 
 

Állítások Igaz Hamis
A rendőr köteles szolgálati feladatait a jogszabályoknak és más 
szabályozóknak megfelelően teljesíteni, és elöljárója utasításának – az Rtv.-
ben foglaltak figyelembe vételével – engedelmeskedni. 

x  

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. 

 x 

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. 

x  

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

 x 

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. 

x  

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

x  

   

 

6. Elérhető pontszám           6 pont 
 
 

A. 3.  belépő pupilla 
B.    1.  1:500 – 1:100 000 
C.   2.  A mágneses azimut, azaz mágneses elhajlás a földrajzi észak és a mágneses észak 

által közbezárt szög. 
D.    2.  A fák törzsének, a köveknek, a szikláknak, a régi faépületeknek az északi  
             oldalán moha és zuzmó figyelhető meg. 
E.    3.  A tájolás nem más, mint a hely, illetve a haladási irány égtájak szerinti, vagy  
            valamely tereptárgy alapján műszerekkel, vagy más egyéb módon történő  
            meghatározása. 
F.    3.  Az elsőrendű főutakat egy számmal jelöljük, mely egy vagy két számjegyből 
            áll, például: 8, 44, 87 stb. 

            

7. Elérhető pontszám 2 pont 
 

- tűzvédelem 
- polgári védelem 
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8. Elérhető pontszám 5 pont  
 

A.   - elfogás 
B.   - testi kényszer 
C.   - bilincs 
D.   - igazoltatás 
E.  -  útzár 

 

9. Elérhető pontszám 7 pont  
 

1. szabálysértések  
2. privilegizált  
3. elzárásnak 
4. büntethetőséget kizáró  
5. szabálysértés  
6. kiutasításnak 
7. elkövető 

 

10.  Elérhető pontszám 4 pont  
 

 

Szubjektív elemek 

Alany Alanyi oldal 

SZ
Ü

K
SÉ

G
ES

 
EL

EM
EK

 Általános alany: 
 tettesek 
 részesek 

Bűnösség: 

 szándékosság 

 gondatlanság 
 

11.  Elérhető pontszám 4 pont  
 

A.     hivatásos állományú 
B.     a.  rendfokozati jelzés/vállap 

b. névkitűző/névtábla 
c. karjelvény 
d. azonosító jelvény 

Megjegyzés: A− 1 pont;  
B − 3 pont (Minden helyes megoldás 1−1 pontot ér, de a B részre 3-nál több 
pont nem adható.) 

12.  Elérhető pontszám 5 pont 
 

A-3 ; B-6 ; C-5 ; D-1 ; E-2 ; F-4 
 

13.  Elérhető pontszám 4 pont 
 

A.  újraélesztés közben 
B. stabil oldalfekvés 
C. felületi sérülések esetén: égés / marás / horzsolás 
D. A végtag töréssel/ficammal/zúzódással járó sérülések esetén. 
Megjegyzés: A C. és D. résznél egy jó válasz esetén is jár az egy pont. 
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II. A SZÖVEGES, KIFEJFŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

 
 A szöveges feladatok értékelése 
 

A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 
• feladatmegértés, helyes feladatmegoldás, 
• szaknyelv alkalmazása, 
• logikus felépítés, 
• megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

 
A szöveges feladatok értékelése a javítókulcs alapján történik, mely minden feladat 

esetében azonos pontértékkel tartalmazza a fenti értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk 
rendelhető tartalmakat. 
 
 
 
1. A feladatmegértés, helyes feladatmegoldás értékelése 
 

A feladatmegértés során a következő szempontokat kell figyelembe venni: 
• A feladat azonosítása: A diák a megadott témáról, problémáról ír-e? 
• A tématartás, a lényeg kiemelése: Lényegre törően, a feladatban felvetett problémára 

koncentrál-e? 
• Tartalmi mélység, kifejtettség: Megállapításai, következtetései mennyire összetettek, 

illetve relevánsak a problémára nézve? 
• A műveleti sokszínűség, eredményesség: A megadott forrásokat használja-e, és azokra 

utaló lényeges megállapításokat tud-e tenni? 
• Részkérdések kifejtése: A szükséges szakkifejezésekkel a válasz valamennyi lényeges 

elemet tartalmazza-e? 
• Az egyes részkérdések közötti kapcsolat megteremtése: A problémamegoldás során 

felismeri és megfogalmazza-e a fontos összefüggéseket? 
• A tartalmi kifejtettség szükséges mértéke: Képes-e arra, hogy az egyes részkérdéseket 

csak a szükséges mélységben fejtse ki? 
 
A feladatok konkrét értékelése során az értékelés első lépése annak eldöntése, hogy a 

feladatmegértésre adható 10 pontból a diák legalább 1 pontot elért-e. Ha nem, akkor a feladat 
összpontszáma csak 0 lehet. 
 
 
8-10 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, az általa leírt megoldás a javítási útmutatóban kiemelt válaszelemeket 
tartalmazza. A kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. Ahol ez szükséges, a források 
felhasználásával lényeges következtetéseket fogalmaz meg, és utal is magára a forrásra. A 
konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyenlített. A válaszban minden lényeges 
tanult szakkifejezés helyesen kerül alkalmazásra. 
5-7 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. A forrásokat ugyan használja, de 
nem tesz lényegi megállapításokat. A javítási útmutatóban kiemelt válaszelemeket nagyobb 
részt tartalmazza. A szakkifejezéseket csak részben alkalmazza, esetleg körülírja. 
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3-4 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozza ki, és a megadott 
forrásokat egyáltalán nem használja, de legalább egy részkérdést teljes egészében 
kidolgozott, a többi kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak a fentieknek megfelelő 
értékelhető elemek. 
1-2 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, mely alapján igazolható, 
hogy a problémát megértette, és minimum egy olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a 
válasza, mely a feladat megoldása szempontjából lényeges, de a kifejtés túlnyomórészt nem 
azzal kapcsolatos, vagy nem a megoldásra irányul. 
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti 
a feladatot, nem használja a forrásokat, megoldásai nem a feladatban meghatározott 
problémára irányulnak, vagy egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban 
nincsen értékelhető elem. 
 
 
2. A szaknyelv alkalmazásának értékelése 
 

A szaknyelv alkalmazása során figyeleni kell arra, hogy a vizsgázó a feladatok 
mindegyikében a már tanult jogi ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a 
szakkifejezések pontos, és odaillő használata nélkül. Elfogadható az is, ha a pontos 
szakkifejezést nem ismeri, de azt körülírja, így a válaszából kiderül, hogy tisztában van a 
helyes megoldással. Ha a vizsgázó rossz szakkifejezéseket használ, pontatlanul fogalmazza 
meg, vagy egyáltalán nem használja azokat, akkor pont nem adható. Ugyanakkor az összesítés 
szempontjából az erre az értékelési szempontra adott 0 pont nem jelent összesített 0 pontot is 
egyben. 
 
3-4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma megoldása során valamennyi lényeges 
szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a hosszas 
kifejtést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel pótolja. 
2 pont akkor adható, ha a probléma megoldása során a szakkifejezéseket csak kisebb 
mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos megnevezést használja, de az általa használt 
megnevezés utal a helyes kifejezésre. 
1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a válasza, mely a 
feladat megoldása szempontjából lényeges. 
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem használ szakkifejezéseket, még körülírás 
szintjén sem. 
 
 
3. A logikus felépítés értékelése 
 
3-4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma kifejtése során az egyes részkérdések 
közötti logikai kapcsolatot felismeri, és válaszában szükséges mértékben levezeti. Emellett a 
megoldás során tématartó, a forrásokat logikus rendszerben alkalmazza. 
2 pont akkor adható, ha a részkérdések kifejtése során válaszában eltér a megadott kérdések 
logikai sorrendjétől, de az egyes részkérdések között más logikai kapcsolatot teremt. 
1 pont akkor adható, ha az egyes részkérdések között nem teremt logikai kapcsolatot, de az 
egyes válaszelemek között van felfedezhető logikai összefüggés. 
0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre 
egyáltalán nem lehet következtetni. 
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4. A megszerkesztettség, nyelvhelyesség értékelése 
 
2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg. 
1 pont akkor adható, ha több nyelvhelyességi, szerkesztési hiba van a szövegben. 
0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne 
összefüggő mondatok. 
 
Az általunk javasolt megoldásokban:  
- vastagon szedett betűvel jelöltük a kötelező tartalmi elemeket,  
- aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket,  

melyeknek meg kell jelenniük a tanuló válaszában. 
 
 

14.  Elérhető pontszám        20 pont 
 
A sajtóhír szerint 4 rendbeli rablás bűncselekmény elkövetőjét keresi a Rendőrség. Ebben 

az esetben rablás minősített esete valósult meg, mivel a tettes fegyveresen követte el a 

bűncselekményeket, így súlyosabb büntetésre számíthat.  

A Rendőrségnek a bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárást kell 

indítani/elrendelni, mely a nyomozást elrendelésével veszi kezdetét. Amiatt, hogy egy 

elkövetőről van szó, az ügyeket egy eljárásban kell kezelni, azokat egyesíteni kell. A 

rendőrség általános nyomozó hatósági jogkörben jár el ebben az esetben. 

A nyomozás során meg kell állapítani az elkövető személyét, össze kell gyűjteni a 

büntetőjogi felelősséget megalapozó bizonyítási eszközöket. Ilyen bizonyítási eszköz a 

tanúvallomás is, a biztonsági kamerák felvételei pedig tárgyi bizonyítási eszköznek 

minősülnek, így azokat le kell foglalni. Az ismeretlen elkövető személyazonosságának 

megállapítása érdekében a szemtanúk vallomásai alapján, valamint a biztonsági kamerák 

videofelvételei alapján készült a grafika.  

A grafika –  melyet a rendőrség nyilvánosságra hozott –  a tettes személyleírásával együtt 

azért került bemutatásra a sajtó közreműködésével, hogy a nyomozó hatóság az esetlegesen 

jelentkező állampolgárok segítségével újabb információkhoz, vallomásokhoz jusson, melyek 

segítségével a személy kriminalisztikai azonosítása elvégezhetővé válik. 

A személyes adatok nyilvánosságra hozatalára a rendőrségi és a körözési törvény ad 

lehetőséget, mely szerint a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 

személy személyes adatai, valamint a róla készült kép, illetve videofelvétel vagy grafika 

nyilvánosságra hozható, amennyiben ahhoz fontos bűnüldözési érdek fűződik. A cikk 

szerint a rendőrség az ismeretlen tettes kézre kerítése érdekében nyomravezetői díjat ajánlott 

fel. Ezt a szaknyelvben díjkitűzésnek nevezzük. 
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15. Elérhető pontszám        20 pont 

 
 
A Magyar Köztársaságot ábrázoló két térkép ún. kis méretarányú, földrajzi térkép, mely 

nagyobb tájegységek, úgymint országok, kontinensek stb. ábrázolására szolgál. A térképen 

megadott információk e nagy tájegységek földrajzi elhelyezkedésének bemutatásához 

szükséges viszonyítási információkat tartalmaznak. Ilyenek az elsőn látható folyók, valamint 

a másodikon is feltüntetett fontosabb települések helye és elnevezése, valamint az 

országhatár. Mindkét térkép ún. tematikus térkép, melyeken az egész ország területét 

bemutató, meghatározott információk megjelenítése volt a cél. Az elsőn a fontosabb folyók, 

valamint az ezek mellé épített árvízvédelmi töltések és az elöntött területek bemutatása, míg a 

másodikon az ország földrengés által veszélyeztetett területei láthatók. E térképek a 

tájékozódást nem segítik, mivel nem kellően részletesek, így terepadatokat, azonosítható 

tereptárgyakat nem tartalmaznak, a nagy lépték miatt erre nincs is lehetőség. 

E térképeket a katasztrófavédelem használja szakmai tevékenysége során, mégpedig a 

megelőzési, felkészülési tevékenységéhez. Ennek keretében a térképi információk birtokában 

meghatározható az egyes földrajzi területek katasztrófa veszélyeztetettségének mértéke.  

Az ilyen jellegű információk birtokában fel lehet készülni az egyes katasztrófa-helyzetek 

bekövetkezésére külön-külön, de akár azok együttes bekövetkezésére is. A térképi 

információk összevetésével jól látható az, hogy az árvízi védekezés során hol kell 

számítani nagyobb eséllyel a földrengések károsító hatásaira is. Ezeken a helyeken az 

árvízi védműveket földrengés biztossá kell tenni. Ennek érdekében a gátakat úgy kell 

megépíteni, hogy azok ellenálljanak a víz nyomásának akkor is, ha közben földrengés 

történne. A kockázatelemzés során a mindenkori legmagasabb árvízszinttel, és a valaha az 

adott területen előfordult legerősebb földrengéssel kell számolni. E tematikus térképek a 

lakosság kitelepítése szempontjából is jelentőséggel bírnak, hiszen a veszélyeztetett 

területeken kívül meg kell jelölni a biztonságos területet is. 

A katasztrófavédelem szakhatóságként jár el, ennek során a gátak tervezésekor már 

meghatározhatja azokat a paramétereket, melyeket az építőknek figyelembe kell venni, és az 

építkezést is ezek figyelembe vételével kell végezni. 

Az árvízi védekezéshez szükség van a hiányzó töltések kiépítésére, mivel a térképen 

látható, hogy az eddigi árvízszintnek megfelelő magasságú töltések nem mindenhol 

készültek még el. Ez azzal fenyeget, hogy nagyobb áradás esetén az árvízi védekezés nem 

lesz mindenhol sikeres. 



 

írásbeli vizsga 0911 10 / 10 2010. május 25. 

Belügyi rendészeti ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

A két térkép, illetve a megadott források adatai alapján Dunaharaszti, Szeged, Komárom és 

Győr veszélyeztetettsége magasabb, mivel ezeken a településeken számolni kell az árvizek 

és a földrengések együttes hatásával is.  

Megjegyzés:A tanuló válaszában elfogadható más település vagy tájegység megnevezése is, 

amely a térképek összevetése alapján mind a földrengések, mind az árvizek szempontjából 

veszélyeztetettnek minősülnek. 
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