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Általános tudnivalók 
 
 
 

Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 
 
A szaktanár csak a megoldási útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el.  
Az ettől eltérés elfogadhatóságára a részletes megoldási útmutatóban utalás található. Az itt 
feltüntetett pontozási előírásokat is pontosan be kell tartani! 
A vizsgázó egyes feladatra kapott pontszámát a feladatok alatt található – a maximális pont-
számot feltüntető melletti – téglalapba kell írni. Kérjük, a szaktanár ügyeljen a részpont-
számok pontos összeadására! 
 
 

I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 

 

A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik 

 

• Rossz vagy hiányzó válasz esetén 0 pontot kell adni. 

• Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, 
az összes elem megjelölése esetén a válaszra 0 pontot kell adni. Ha egy feladat 
meghatározza a válaszelem(ek) számát és a vizsgázó ennél többet jelöl meg, akkor  
az elért  pontszámot csökkenteni kell a többletválaszok számával. A feladatokra 0-
nál kevesebb pont nem adható. 

• Azoknál a feladatoknál, amelyeknél meghatározott számú válaszelemet kell 
felsorolni, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a válaszokat a beírás sorrendjében kell 
értékelni.  
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 
Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. 

• A kiváló megoldások esetében sem lehet a megjelölt maximális pontnál többet adni. 
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EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
1. Elérhető pontszám        6 pont 

            a) 
- polgárőrök,  
- közterület-felügyelők,  
- vagyonőrök/biztonsági őrök, 
- magánnyomozók,  
- a kisebbségi önkormányzatok,  

 
további elfogadható válaszok: - természetvédelmi őrök, - védőnők, - pedagógusok, 
- házi- és szakorvosok, - a gyermekvédelem szakemberei, - szociális szakemberek, - 
családsegítők, - a szociális és egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók, - az 
alkohol- és drogmegelőzésben és kezelésben résztvevők, egyházak, Szülők 
Egymásért Mozgalom, Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
 
A fentieken túl, mindem más szakmailag helyes válasz elfogadható. 
 

b) Független Rendészeti Panasztestület 
 

2. Elérhető pontszám        8 pont 
 

szocialista- kommunista egypárti 
rendvédelmi modell 

francia irányzat 

b), e), g), h) c), f), i), k) 

 

3. Elérhető pontszám        4 pont 
 

- NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat 

- NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

- AH: Alkotmányvédelmi Hivatal 

- TEK: Terrorelhárítási Központ 

 

Csak akkor adható meg a pont, ha az adott szerv nevének minden eleme pontosan 
szerepel! 

 

4. Elérhető pontszám        4 pont 

− szükségesség 

− jogszerűség 

− szakszerűség 

− arányosság 

További elfogadható válaszok: objektivitás, - eredményesség, - biztonságosság 
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5. Elérhető pontszám        5 pont 
 

igaz, igaz, hamis, hamis, hamis 
        

6. Elérhető pontszám        4 pont 
 

bilincs, testi kényszer, útzár, vegyi eszköz 

 

7. Elérhető pontszám        4 pont 
 

2012. évi C. törvény  d 

1998. évi XIX. törvény c 

1996. évi XLIII. törvény      

2012. évi II. törvény   a 

1994. évi XXXIV. törvény b 

8. Elérhető pontszám        4 pont 

- gyermekkorúnak, 
- a földrajzi elhelyezkedést figyelembe véve,  
- sportrendezvényről, illetve sportlétesítményből a részvételével összefüggésben 

elkövetett cselekmény,  
- 5.000 Ft 

 

9. Elérhető pontszám         5 pont 
 

  

 

  

                    

   
 

10. Elérhető pontszám         1 pont 
 

- A térképek tartalmazzák a kisebbítés arányszámát, amely azt jelenti, hogy a térképen 
mért távolság a valóságban milyen távolságnak felel meg. Ha a térkép méretaránya  
1: 360 000, akkor az azt jelenti, hogy a térképen 1 centiméter a valóságban 3,6 km-nek 
felel meg. 

Ideiglenes rendszámtábla 

Különleges rendszámtábla 

Egyedileg előállított 
rendszámtábla 

Sorozatban előállított (általános) 
rendszámtábla 
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11. Elérhető pontszám         4 pont 
 

− föld felszínét, kisebbítve, méretarányú, felülnézeti  
 

12. Elérhető pontszám         6 pont 

közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, szabadságvesztés, kiutasítás,  

kitiltás, járművezetéstől eltiltás  

Minden helyes válaszra 1 pont, de a feladatra legfeljebb 6 pont adható. 
 

13. Elérhető pontszám         5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A nyomok osztályozása  

Fogalmak 
nyomképző 

fajtája szerint 
nyomhordozón való 
ábrázolódás szerint 

nyomkeletkezés 
mechanizmusa 

statikus nyomok   x 

láb, orr, fog nyomok x   

rétegleválási nyomok  x  

vegyi, termikus nyomok   x 

fedett testrészek nyomai x   
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 
 

A SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

 A javítás megkönnyítése érdekében a megoldásban vastagítással emeltük ki azokat  
a fogalmakat, melyeket a válasz kidolgozása során mindenképpen elvárunk a vizsgázótól, 
mert azok a tartalmi kifejtés és a szaknyelv alkalmazása szempontjából is lényegesek. 
 Aláhúzással jelöltük azokat a szövegrészeket, melyek a megadott részkérdések és 
szempontok összefüggéseit fogalmazzák meg. 
  
 A szöveges feladatok értékelése 
 

A szöveges, kifejtendő feladatokra 80 pont adható, amit úgy kell vizsgaponttá alakítani, 
hogy a II. részre adott pontszámot kettővel kell osztani. Ha az osztás törtszámot eredményez, 
akkor felfelé kell kerekíteni. 
 

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

 

1. A helyes feladatmegoldás értékelése 
 

A helyes feladatmegoldás során a vizsgázónak minden feltett kérdésre válaszolnia kell 
minden megadott szempont figyelembevételével. A megadott szempontok között maga állít-
hat fel logikai sorrendet. Az értékelés során elsősorban tehát azt kell figyelembe venni, hogy  
a válasz milyen mértékben és mélységben tárja fel a problémát. Nem lehet szervesen külön-
választani a logikus felépítéstől, hiszen fontos, hogy az egyes kérdések közötti logikai kapcso-
latot is felismerje a tanuló. Ha a vizsgázó válaszában a javítási útmutatóban meg nem jelení-
tett összefüggésre mutat rá, és az a feladat megoldás szempontjából értékelhető, arra is adható 
pont. Az értékelés során az alábbi tartalmi jegyekre kell koncentrálni: 

• A részkérdések illetve szempontok kifejtése tartalmazza a szükséges szakkifeje-
zésekkel a válasz valamennyi lényeges elemét; 

• Az egyes részkérdések és szempontok közötti kapcsolatot megteremtve, a prob-
lémamegoldás során felismeri, és megválaszolja a fontos összefüggéseket; 

• A tartalmi kifejtés során az egyes részkérdéseket a megadott szempontok szerint 
a szükséges mélységben fejti ki. 

 

Amennyiben a feladatmegoldás értékelése 0 pont, akkor a feladat összértékelése is 0 pont kell, 
hogy legyen. A feladatmegoldás értékelése az alábbiak szerint történik. 
 

 

Rövidebb kifejtést igénylő feladat Komplex feladatok 
9–10 pont akkor adható, ha a vizsgázó vala-
mennyi részkérdésre a szükséges mértékben 
válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt 
az egyes részkérdések között. A válaszában 
minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen 
alkalmazza. 

14–16 pont akkor adható, ha a vizsgázó va-
lamennyi részkérdésre a megadott szempon-
toknak megfelelően a szükséges mértékben 
válaszolt. Válaszában kapcsolatot teremt 
az egyes részkérdések között. A válaszában 
minden lényeges tanult szakkifejezést he-
lyesen alkalmazza. 
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6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a rész-
kérdések legalább felére a szükséges mérték-
ben jól válaszolt, válaszában kapcsolatot te-
remt az egyes részkérdések között. A válasz-
ban minden lényeges tanult szakkifejezést he-
lyesen alkalmazza. 

9–13 pont akkor adható, ha a vizsgázó 
valamennyi részkérdésre válaszol a meg-
adott szempontok többségének érintésével. 
A válaszban minden lényeges tanult szakki-
fejezést helyesen alkalmazza. 

3–5 pont akkor adható, ha legalább egy rész-
kérdést teljes egészében kidolgozott, a többi 
kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak 
a fentieknek megfelelő értékelhető elemek.  

5–8 pont akkor adható, ha a részkérdések, 
és a megadott szempontok legalább felét 
túlnyomó részt kidolgozta, a többi kidol-
gozását megkezdte, és a válaszban vannak a 
fentieknek megfelelő értékelhető elemek.  

1–2 pont akkor adható, ha legalább egy rész-
kérdést megválaszolt, vagy több kidolgozását 
is megkezdte, de a teljes, a kívánalmaknak 
megfelelő kifejtésig nem jutott el. 

1–4 pont akkor adható, ha legalább egy 
részkérdést megválaszolt a hozzá kapcso-
lódó szempontok szerint, de a teljes, a kívá-
nalmaknak megfelelő kifejtésig nem jutott 
el. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 
nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban 
nincsen értékelhető elem.  

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyálta-
lán nem válaszol a kérdésekre, illetve a vá-
laszban nincsen értékelhető elem.  

 
2. A szaknyelv alkalmazásának értékelése 

 
A szaknyelv alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgázó a feladatok 

mindegyikében a már tanult ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a szakkifejezések 
pontos és odaillő használata nélkül. Fontos, hogy a javítási, értékelési útmutatóban megvasta-
gítással kiemelt szakkifejezések a válaszban szerepeljenek. Az összesítés szempontjából  
az erre az értékelési szempontra adott 0 pont nem jelent összesített 0 pontot is egyben. 
 

Rövidebb kifejtést igénylő feladat Komplex feladatok 
3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problé-
ma megoldása során valamennyi lényeges 
szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen al-
kalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifej-
tést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel 
pótolja. 

6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó 
a probléma megoldása során valamennyi lé-
nyeges szakkifejezést pontosan írja le, és 
helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a 
hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott 
szakkifejezésekkel pótolja. 

1–2 pont akkor adható, ha a probléma megol-
dása során a szakkifejezéseket csak kisebb 
mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos 
megnevezést használja, de az általa használt 
megnevezés utal a helyes kifejezésre.  
 

3–5 pont akkor adható, ha a probléma meg-
oldása során a szakkifejezéseket csak kisebb 
mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos 
megnevezést használja, de az általa használt 
megnevezés utal a helyes kifejezésre vagy 
azokat körülírja. 
1–2 pont akkor adható, ha legalább néhány 
olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a vá-
lasz, mely a feladat megoldása szempont-
jából lényeges. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 
nem használ szakkifejezéseket még körülírás-
sal sem. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyálta-
lán nem használ szakkifejezéseket még kö-
rülírással sem. 
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3. A logikus felépítés értékelése 
 
 Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, az e szempontra adott 0 pont 
nem jelenti azt, hogy az egész feladatmegoldás is 0 pontot ér. 
 
3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma kifejtése során az egyes részkérdések közötti 
logikai kapcsolatot felismeri, és válaszában a szükséges mértékben levezeti. Emellett a meg-
oldás során tématartó, a forrásokat logikus rendszerben alkalmazza. 
1–2 pont akkor adható, ha a részkérdések kifejtése során válaszában eltér a megadott kérdések 
logikai sorrendjétől, de 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. 
 
4. A megszerkesztettség, nyelvhelyesség értékelése 
 
 Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, a nyelvhelyesség szempont-
jából lényeges a szabatos, tagolt, igényes fogalmazás, valamint a szöveg megszerkesztettsége 
is, ugyanakkor a 0 pont ebben az esetben sem jelenti az egész feladat 0 pontos értékelését. 
 
2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló tagolt és szerkesztett szöveg. 
1 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szöveg. 
0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre 
egyáltalán nem lehet következtetni. 
 

Az általunk javasolt megoldásokban:  
• vastagon szedett betűvel jelöltük a kötelező tartalmi elemeket, melyeknek meg kell je-

lenniük a megoldásban, 
• aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a maximá-

lisra értékelt megoldásban. 
 
A megadott megoldási szempontoknak megfelelően minden megoldási javaslatot külön 
bekezdésben szerepeltettünk. Ez azonban nem jelent a feladat teljes megoldása során logikai 
sorrendet, az ettől való eltérés lehetséges. 
A javaslattól eltérő, de az értékelési útmutatónak egyéb szempontból megfelelő tartalmi vagy 
logikai felépítésű válaszok is elfogadhatók! 
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14.         Elérhető pontszám 30 pont 

A rendészeti szerveknél történő hivatásos szolgálati viszony létesítése számos követelmény 
együttes teljesülését feltételezi. Alapvetően a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény határozza meg a felvételi 
követelményrendszert, amely hagyományosan, a rendvédelem jellegzetességeit megjelenítő 
társadalmi elvárásokat tükrözi. Emellett azonban számos másjogszabály tartalmaz 
előírásokat arra nézve, hogy a jelölteknek milyen tulajdonsággal kell rendelkezniük. 
 
Az 1996. évi XLIII. törvény szerint hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján 
azzal a 18. életévét betöltött, de a hivatásos szolgálati viszony felső korhatárát még el 
nem érő, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, a rendfokozati 
állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettségű, szakképzettségű magyar 
állampolgárral létesíthető, 
a) aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, 
b) akinek életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítése 

előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez, 
c) aki elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását, 
d) aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását 

tudta és beleegyezése nélkül - törvényben meghatározott szerveknél és módon - 
ellenőrizhetik (megbízhatósági vizsgálat). 

 
Magyarországon, csak belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárnak teszi 
lehetővé a hivatásos állományba való tartozást. Ezen túlmenően a szolgálatellátás 
folyamatosságához fűződő érdek feltételezi, hogy a hivatásos állomány tagja rendelkezzen 
állandó belföldi lakóhellyel, melyet indokolhat, hogy bizonyos esetekben a hivatásos személyi 
állományának alkalmazására is igényt tart kötelezettség teljesítése érdekében, akik pihenő 
vagy szabadidejüket töltik. 
 
Az önkéntes hivatás választásával a jelentkező maga döntheti el a hivatásos szolgálattal 
együtt járó előnyök és korlátozások mérlegelésével, hogy a rendvédelmi pályát választja 
életpályájának. Az állam semmilyen körülmények között sem teheti meg, hogy rendőri 
feladatok elvégzése céljából végső esetben akár kényszer útján is hivatásos állományába 
tagokat felvegyen. 
 
Törvény teszi kötelezővé a hivatásos állományba pályázó számára, hogy az egészségi, 
pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek eleget tegyen, ezért felvételt 
megelőzően alkalmassági vizsgálatot kell végezni. A véleményező orvosi bizottság a 
jelentkezőnek csak alkalmas vagy alkalmatlan minősítés adhat. Maga a vizsgálat sorozat az 
egyéni részrehajlás lehetőségét kizárja, ugyanis jogszabály részleteiben, pontosan felsorolja 
azokat a követelményeket, amelyeket minden jelentkezőnek teljesíteni kell. Az egészségügyi 
és fizikai alkalmassági vizsgálat összetett állapotfelmérést jelent, míg a pszichikai vizsgálat 
célja az intellektuális, figyelmi képességek, az esetleges devianciák kiszűrése. 
 
A felvétel részét képezi a szakmai irányultságú műveltségi vizsga is, mely állampolgári, 
társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságát méri fel. 
 
2012. január 1-jétől a rendvédelmi és rendészeti felsőoktatást képviselő Rendőrtiszti 
Főiskola jogutóda a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol a tisztképzés történik. A rendőri 
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tiszthelyettesi állománycsoport kiképzése a rendészeti szakközépiskolák, illetve a 
katasztrófavédelem hivatásos állománya tekintetében a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ feladata. A jelentkezők itt szerzik meg a szükséges szakmai iskolai képesítést, 
végzettséget. 
 
A hivatásos szolgálatteljesítés lényegi eleme a törvényben meghatározott alkotmányos jogok 
korlátozásának elfogadása. 
Ez lényegében kiterjed a véleménynyilvánítás szabadságának, mozgás, helyváltoztatás, a 
politikai tevékenység, az egyesülési és gyülekezési jog korlátozására. 
 
A fegyveres szervek nem magyar anyanyelvű tagja szabadon használhatja anyanyelvét 
azzal a megszorítással, hogy a szervezeten belül a szolgálati- és vezényleti nyelv a magyar. 
 Aktív választójogával a hivatásos állomány tagja minden korlátozás nélkül, azonban passzív 
választójoga gyakorlásával kapcsolatos lényeges tények tekintetében korlátok között élhet. 
A szabad munkavállalás korlátozás alá esik olyan szabadidőben végzett munkavégzés 
esetén, amellyel a rendőr függőségi helyzetbe kerülhet, vagy az objektív intézkedés 
kötelezettsége sérülne.  
 
A művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és tanítás 
szabadságához való jog gyakorlására is enyhébb megítélés alá tartozik, ezekben az 
esetekben bejelentési kötelezettség érvényesül  
 
A hivatásos szolgálati viszony megköveteli a jelentkezőtől a büntetlen előéletet és a 
fedhetetlenséget. A hivatásos szolgálati viszony akkor létesíthető vagy tartható fenn, ha a 
hivatásos állomány tagja vagy a jelentkező életvitele kifogástalan. Ezeknek a feltételeknek a 
meglététéről a jelentkezőnek nyilatkoznia kell és hozzájárulását adja ahhoz, hogy azok 
meglétét a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrizze. 
 
 
15.         Elérhető pontszám 30 pont 
 
A bűncselekmény fogalmát a 2012. évi C. törvény definiálja, mely bűncselekmény az a 
szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból 
elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés 
kiszabását rendeli. 
A bűncselekményi fogalom elemzése során megállapítható, hogy a bűncselekmény kizárólag 
emberi magatartás lehet és csak olyan személy követheti el, aki megfelel a törvényben leírt 
alannyá válás feltételeinek, tehát a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét betöltötte, és nem 
állapítható meg vele szemben büntethetőségi akadály. 
 
A büntetendőség szintén lényeges fogalmi elem, ugyanis csakis olyan emberi magatartás 
lehet bűncselekmény, melyet a Büntető Törvénykönyv megfogalmaz, vagyis a jogalkotó 
bűncselekményként törvényben nevesít. A magatartás lehet tiltó jellegű, amely valamilyen 
cselekmény elkövetését rendeli büntetni, de lehet elvárt magatartás, amely bizonyos 
esetekben a megtenni elmulasztott cselekmény tényét szankcionálja. Lényeges elem a 
büntetendőség, hiszen csak az a cselekmény bűncselekmény, amelynek elkövetését törvény 
büntetés lehetőségével fenyegeti. 
 
A jogellenesség meghatározó eleme a bűncselekménynek, hiszen a törvény társadalomra 
veszélyes cselekményként értékeli azt a tevékenységet vagy mulasztást, amely  
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Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét 
vagy jogait sérti vagy veszélyezteti. 
 
Bűnösség nélkül nincsen bűncselekmény, minden ilyen cselekménynek lényeges eleme.  
A bűnösség az elkövető tudata és a társadalomra veszélyes cselekmény közötti, szándékosság, 
vagy gondatlanság formájában megnyilvánuló aktuális viszony. 
Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, 
vagy e következményekbe belenyugszik, míg gondatlanságból, aki előre látja 
magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok 
elmaradásában, de úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja 
előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 
 
A bűncselekményt szándékosan elkövető személy tisztában van azzal, hogy amit tesz, az 
jogellenes cselekmény és társadalomra veszélyes ugyanakkor akarja, kívánja 
magatartásának következményeit vagy a következményekbe beletörődik. 
A gondatlan elkövető szintén tisztában van a cselekménye jogellenességével, társdalomra 
veszélyességével, de csak a lehetséges következmények jelennek meg tudatában. Ezeket nem 
kívánja, nem fogadja el, könnyelműen bízik azok elmaradásában. A gondatlanság másik 
válfajában az elkövető egyáltalán nincs tisztában cselekménye lehetséges 
következményeivel, mert a tőle elvárható figyelmet, vagy körültekintést képességei, 
adottságai alapján elmulasztja. 
 
A Büntető Törvénykönyv a bűncselekményeket súlyosságuk szerint kettő csoportra osztja. 
Megkülönböztet bűntetteket és vétségeket. 
Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény két évi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el.  
Minden más bűncselekmény, tehát a 2 évnél nem súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett  
- akár szándékosan is elkövetett - bűncselekmény, valamint az összes gondatlanságból 
elkövetett bűncselekmény vétség. 
  
A bűncselekmények elkövetői a tettesek illetve a részesek. Társadalomra veszélyességük 
szempontjából a tettesek képezik a veszélyesebb kört, hiszen tettesi magatartás hiányában 
nem beszélhetünk bűncselekményről. Ők valósítják meg a törvényi tényállást. 
Elkövetők: a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a 
bűnsegéd (részesek). 
Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását valamennyi elemét egyedül 
megvalósítja, bár cselekményéhez más személy büntetendő cselekménye, például felbujtó, 
vagy akár bűnsegéd kapcsolódhat. 
Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását a 
bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben megfogalmazott, például gyermekkor, 
kóros elmeállapot, kényszer, fenyegetés miatt nem büntethető vagy tévedésben levő 
személy felhasználásával valósítja meg. A törvény külön nevesíti ezt a tettesi magatartást, 
ugyanis lényegét tekintve önálló tettesi magatartásnak tekinthető, de a cselekmény 
elkövetésében mégis legalább két személy vesz részt. Az egyik személy rábíró magatartást 
tanúsít, de annak tudatában, hogy a másik személy, aki valójában megvalósítja a 
törvényi tényállást, nem büntethető. A jogszabály ilyen esetekben a cselekményben 
közvetett módon résztvevő személyt, mint közvetett tettest rendeli büntetni. 
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Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás 
tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg, tehát térben és időben együtt követik el a 
jogsértő cselekményt.  
 
A részesek bűncselekményhez kötődő magatartása társadalomra veszélyességét tekintve 
enyhébbnek tekinthető, de a törvény ennek ellenére azonos büntetési tételeket ír elő, mint az 
alapbűncselekmény elkövetői számára. 
Maga a részesi magatartás csak tettesi alapcselekményhez köthető, ugyanis ha nincs tettesi 
cselekmény, akkor nem párosulhat hozzá részesi cselekmény sem. A részes magatartása 
élesen elválik a tettes magatartásától, a részes tevőlegesen nem vesz részt a bűncselekmény 
végrehajtásában csupán arra felbujt, vagy ahhoz segítséget nyújt. 
További közös ismérv, hogy a részes cselekménye csak szándékos bűncselekményhez 
köthető, gondatlan bűncselekményhez fogalmilag kizárt részesi cselekményt kapcsolni, és a 
tettesnek legalább meg kell kísérelni a bűncselekmény elkövetését. 
 
Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. A felbujtás olyan 
szándékos cselekmény, amely megvalósulhat például rábeszéléssel. Lényeg, hogy a leendő 
elkövetőben a felbujtó alakítsa ki a bűncselekmény elkövetésének szándékát, ebből 
eredően ezt a részesi magatartást csak a bűncselekmény megkezdése előtt lehet tanúsítani. 
 
Bűnsegéd az, aki a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. A 
bűnsegédi magatartás két formában valósulhat meg, fizikai illetve pszichikai bűnsegéd 
formájában. 
A fizikai bűnsegéd oly módon nyújt segítséget a bűncselekmény elkövetőjének, hogy 
valamely tárgyat, eszközt biztosít számára. Ez lehet gépjármű, feszítővas, erővágó, de azzal 
is megvalósul a bűnsegédi magatartás, hogy a helyszín közeli jelenlétével biztosítja a 
zavartalan elkövetést. 
A pszichikai bűnsegéd a már kialakult tettesi szándékot erősíti azzal, hogy a 
bűncselekmény elkövetőjét bátorítja, biztatja, tanáccsal látja a sikeres végrehajtás érdekében. 
 
A bűnsegédi magatartás büntetendő volta abban rejlik, hogy szándékerősítő hatású, a 
bűncselekmény előmozdítása, a tettesi szándék erősítése az eredménye. 
 
A kétféle magatartás közül a felbujtói tevékenység a társadalomra veszélyesebb, hiszen a 
felbujtó tevékenysége nélkül nem jött volna létre bűncselekmény, tehát egyfajta oka a 
cselekménynek. 
 
 
16.         Elérhető pontszám 20 pont 

A katasztrófavédelemi feladatokat az események időrendiségéhez, időszakaihoz képest 
különböző csoportokba sorolhatjuk. A feladatrendszert alapvetően három csoportba 
sorolhatjuk: 

- a megelőzés 
- a veszélyhelyzet kezelés és 
- a helyreállítás időszakára. 
 
Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a prevenció minden esetben költséges tevékenység, 
de a káros következmények kezeléséhez és a helyreállítás költségeihez képest lényegesen 
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olcsóbb. A katasztrófavédelem a megelőzés időszakában elsősorban hatósági, szakhatósági 
tevékenységet végez, amelyek például a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzését, 
szakhatósági engedélyeztetési eljárások, engedélyek kiadásának folyamatát jelentik. Ezzel 
párhuzamosan történik az egyes veszélyeztetett objektumok, területek veszélyeztetettségi 
felmérése, a kockázati tényezők felkutatása annak érdekében, hogy a védekezésre történő 
felkészülés során a tervezési, felkészítési feladatok eredményesen végrehajthatók legyenek. 

A feladatokat a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, valamint a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és más alacsonyabb 
szintű jogszabályok határozzák meg. 

A megelőzés időszakában lényeges, hogy a kockázati elemzések alapján elkészüljenek a 
lakosság és az anyagi javakat védő, valamint mentési munkálatokra vonatkozó tervek. 
Természetesen nem elegendő csak a katasztrófavédelmi szerveknek felkészülniük, a 
lakosságot is fel kell készíteni az őket fenyegető lehetséges katasztrófákról és az ellenük 
történő védekezés lehetséges formáiról. Azokra az esetekre, amikor hosszabb ideig kell 
biztosítani a túlélés feltételeit, ki kell építeni a megfelelő óvóhelyeket, egyéni 
védőeszközöket kell biztosítani, kész tervekkel kell rendelkezni a kitelepítés 
végrehajtására. 
Információs rendszert és logisztikai bázist kell felépíteni annak érdekében, hogy a 
veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelem és más együttműködő szervek hatékonyan tudják 
ellátni feladataikat. Mindezek mellett ügyeleti rendszert kell működtetni, hogy 
veszélyhelyzet esetén mihamarabb gyorsan, hatékonyan működésbe léphessen a szervezet. 
 
Veszélyhelyzet kezelése során az érintett terület nagyságától és a bekövetkezett eseménytől 
függően a helyi, kistérségi, megyei, végső soron az országos szervek látják el elhárítási 
feladataikat. 
A védekezés időszakának első lépése a lakosság riasztása és tájékoztatása a károk 
csökkentése érdekében. A rendelkezésre álló tervek alapján el kell rendelni a mentésre, 
elhárításra alkalmas erők és eszközök riasztását és alkalmazását. Az erők tekintetében 
elsősorban a rendvédelmi szervek, így a tűzoltóságok, a rendőrség és más belügyi 
fegyveres rendészeti szerv, a Magyar Honvédség, polgári védelmi szervek hivatásos 
állományára kell számítani. Természetesen az önkéntes és karitatív szervek is jelentős 
személyi erőt képviselnek.  
A hatékony és folyamatos együttműködés, információáramlás kulcsa a sikeres védekezési, 
elhárítási tevékenységnek. 
Amennyiben a veszélyhelyzet kezelése, vagy annak mérete indokolja nemzetközi 
segítségnyújtást és együttműködést kell kezdeményezni. 
Hasonlóan a megelőzés időszakához, állandó információs, veszélyhelyzeti központot kell 
létesíteni, ugyanis az információk gyűjtése, értékelése elengedhetetlen a gyors és 
szakszerű döntésekhez. 
 
A következmények felszámolásának és a helyreállítás időszaka a védekezés időszakát 
követő szakmai tevékenység. Számos halaszthatatlan intézkedést kell elvégezni, így a 
sérültekről való gondoskodás, az áldozatok azonosítása az elsők között elvégzendő 
tevékenység. Ekkorra tehető a balesetveszély, életveszély, az újabb katasztrófa 
lehetőségének elhárítása. Biztosítani kell a lakosság túlélését, ellátását, helyre kell 
állítani a közműveket, de gondoskodni kell a mentesítésről, vagy a fertőtlenítésről. 
A későbbi Kormányzati döntések érdekében fel kell mérni a károkat, irányítani kell az 
újjáépítést, és gondoskodni kell a segélyek rászorultak részére történő eljuttatásáról. 
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