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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 

 feladatmegértés, helyes feladatmegoldás, 

 szaknyelv alkalmazása, 

 logikus felépítés, 

 megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

 

 

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

 

 

1. Fogalmazza meg, hogy az alább idézett feltételnek milyen jogviszony esetében van jelen-

tősége! 

   

(Elemenként 1 pont) 

 

„..önkéntes jelentkezés alapján azzal … a magyar állampolgárral létesíthető, aki elfogadja 

egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását.” 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Válassza ki, hogy melyik jogszabály tartalmaz további feltételeket az előbbi jogviszonyra 

nézve!  A helyes választ húzza alá! 

 

2012. évi C. törvény;  1994. évi XXXIV. törvény;  

1996. évi XLIII. törvény;   2012. évi II. törvény 

 

 

 

 

2. Nevezzen meg hármat a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerveinek személyi állománycsoportjaiból! 

(Elemenként 1 pont) 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

- ……………………………………………. 

 

 

 

 

3. Nevezze meg azokat a rendőri intézkedéseket, amelyekre a leírások vonatkoznak! 

 

(Elemenként 1 pont) 

 

a) Az önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztető állapotban levő 

személyt a rendőr intézkedésekor megakadályozza abban, hogy kárt vagy sérüléseket 

okozzon, ennek érdekében a rendőr a szükség estén kényszerítő eszközt is alkalmaz-

hat. 

 

……………………………………………………..……………………………….. 

 

2 pont  

3 pont  
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b) A rendőr a feladatának ellátása során bárkihez kérdést intézhet, ha alaposan feltehető, 

hogy a megkérdezett olyan közlést tehet, amely a rendőri feladatok teljesítéséhez 

szükséges 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

c) A rendőr az intézkedést elrendelő határozatban vagy végzésben megjelölt személyt  

az abban megjelölt helyre kíséri, vagy oda útba indítja. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

d) A rendőrség a rendőri szerv vezetője által meghatározott nyilvános helyen, a közterü-

let kijelölt részén törvényben meghatározott célok érdekében az oda belépőket avagy 

ott tartózkodókat igazoltathatja. 

. 

…………………………………………………………….…………………………. 

 

 

 

 

 

 

4. A képen látható rendőri intézkedés alapján válaszoljon a kérdésekre! 

(Elemenként 1 pont) 

 

 

 

A Nevezze meg az intézkedést! 

 

              

     .……………….………………………… 

 

 

 

 

B Milyen nyilvántartásokban kell vagy lehetséges ellenőrizni a bemutatott okmány  

adatait? 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 4 pont  
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C Milyen intézkedéseket tehet a rendőr személyazonosság igazolásának megtagadása 

esetén? 

 

…………………………………………………………………….…………….….…. 

……………………………………………………………………….…………..….… 

………………………………………………………………………….………….….. 

………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

5. Karikázza be a betűjelét a helyszínbiztosításra vonatkozó legszakszerűbb meghatá-

rozásnak! 

(Elemenként 1 pont) 

 

A) Olyan rendőri intézkedés, melynek célja a társszervekkel történő együttműködés sor-

rendjének a helyes megállapítása és döntés a cselekmény felszámolásában résztvevő 

más rendőri erőkről. 

 

B) Az a rendőri tevékenység, amelyet a rendőr bűncselekmény vagy egyéb esemény hely-

színén, a szemle előtt, annak során, szükség esetén azt követően a helyszín őrzésére, 

lezárására, a nyomok és anyagmaradványok biztosítására foganatosít. 

 

C) A helyszínbiztosító rendőrnek szigorú intézkedési sorrendet kell betartania a helyszín-

re kiérkezéskor, de elsődleges cél a jogsértő cselekmény elkövetőjének azonosítása és 

elfogása. 

 

 

 

6. Nevezze meg az elsősegélynyújtás bemutatott módszereit! 

 

(Elemenként 1 pont) 

 

A    B     C   

         

 

  9 pont  

  1 pont  



 

írásbeli vizsga 1511 7 / 20 2015. október 19. 

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

 

A …………………………………………………… 

 

B …………………………………………………… 

 

C ………………………………………………….. 

 

 

7. Döntse el, mely forrásrészletek képeznek kapcsolatot a táblázatban szereplő állításokkal! 

Írja a forrásrészletek betűjeleit a táblázat megfelelő soraiba!  

(Elemenként 1 pont) 

 

A: A légkörből a radioaktív por, gáz lassan kiülepszik, a csapadék ezt meggyorsítja. Ezt a 

jelenséget nevezzük száraz vagy nedves kiszóródásnak, kihullásnak. 
 

B: Bekövetkezhet olyan katasztrófa, mely során a szennyező forráshoz közel tartózkodó-

kat olyan helyen kell elhelyezni, melyek a környezettől úgy határolják el a bent tartózko-

dókat, hogy a sugárzás nem, vagy csak töredékrészben hatol be. 
 

C: Általános szabály, hogy a kármentesítési munkák megkezdése előtt, az optimális men-

tés megszervezése érdekében tisztázni kell a kárterület nagyságát, a katasztrófa jellegét, ki-

terjedését, az esetlegesen jelen levő veszélyes anyag minőségét, töménységét.   
 

D: A lezárt terült feloldására csak akkor kerülhet sor, ha az utolsó friss megbetegedés ész-

lelésétől számítottan eltelik a lappangási idő másfélszerese, a belépés csak az egészségügyi 

szakszemélyzet részére engedélyezett, kifelé senki nem léphet. 
 

E: A lehetséges prevenciós irányzat, hogy az éghető anyagok mennyiségét igyekszünk 

csökkenteni, illetve éghetőségüket minimalizálni a lehető legkisebb mértékűre, ugyanakkor 

a gyújtóforrás semlegesítése is lehetetlenné teszi a gyulladáshoz szükséges hőenergia hoz-

zájutását. 
 

F: A kialakult veszélyhelyzet illetve a végrehajtás függvényében beszélhetünk kitelepítés-

ről, illetve kimenekítésről. Az előbbi a veszélyeztetett terület tervezett módon történő elha-

gyását jelenti, míg az utóbbi a katasztrófa váratlan bekövetkezéskor alkalmazandó. 
 

 
 

 

  3 pont  

Állítás A forrás betűjele 

A védekezés legegyszerűbb módja a „távolságvédelem”, amikor a la-

kosság elhagyja a veszélyessé váló térséget. 
 

Biológiai kárterületen járványos megbetegedés esetén a betegek kiszállí-

tása elmarad, a területet karantén alá helyezik. 
 

Óvóhelynek minősíthető minden olyan építmény vagy természetes üreg, 

barlang, amely kellően képes a bent tartózkodó embereket a külvilágtól 

elszigetelni, életfeltételeiket időlegesen biztosítani. 
 

Nagy kiterjedésű kárterületen a felderítés két részben, általános, majd 

szakfelderítés keretében történik. 
 

4 pont  
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8. Húzza alá a felsorolt rendfokozatokból a tiszti illetve a tábornoki állománycsoportba tar-

tozó rendfokozatokat! Ügyeljen arra, hogy a megoldásban csak 7 lehetséges aláhúzás sze-

repelhet! 

(Elemenként 1 pont) 

 

- őrmester, - főhadnagy, - altábornagy, - alezredes, - főtörzsőrmester; - főtörzszászlós,  

- százados - zászlós, - ezredes, – vezérezredes, - őrnagy, - törzszászlós, - vezérőrnagy,  

- hadnagy, - törzsőrmester, - dandártábornok, 

 

 

 

 

9. Válaszoljon a szolgálati formákra vonatkozó kérdésekre! 

 

A Mi az elnevezése az alábbi szolgálati formának! 

(Elemenként 1 pont) 

 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határforgalom ellenőrzés 

végrehajtása során a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben, valamint a Határőrök gyakorlati 

kézikönyvében (Schengeni kézikönyv) meghatározottakat hajtja végre. 

 

…………………………………………………………………………….….. 

 

B Melyik kifejezés hiányzik az idézett mondatból? Karikázza be a helyes válasz sorszá-

mát!  

 

A ……… a számára kijelölt mozgási körzetben, egy adott ponthoz meghatározott időközönként 

rendszeresen visszatérve látja el szolgálatát.  

 

1. kísérő őr 

2. mozgóőr 

3. objektumőr 

 

 

 

 

10. Írjon a pontozott vonalra I vagy H betűt, aszerint, hogy az állítás igaz vagy hamis.  

(Elemenként 1 pont) 

 

1) ......... A rendőrség egyenruhát viselő tagjai, a rendőrcsapatok és egységek  

a rendőrséi törvény előírásainak megfelelően teljesítenek tiszteletadást 

2) ......... A rendőrség egyenruhát viselő tagjai találkozáskor egymásnak 

 tiszteletadást teljesítenek. 

3) ......... Alárendeltek és alacsonyabb rendfokozatúak előre tisztelegnek. 

7 pont  

2 pont  
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4) ......... Az azonos rendfokozatúak fővetéssel tisztelegnek egymásnak. 

5) ......... A rendőrség egyenruhát viselő tagjai nemzeti ünnepek kivételével nem  

kötelesek tiszteletadást teljesíteni a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek  

egyenruhát viselő tagjainak. 

6) ......... Tiszteletadást nem kell teljesíteni kísérő őri feladat ellátása közben. 

7) ......... Ha a szolgálati elöljáró, valamint a feljebbvaló a rendőrt megdicséri,  

"Hazámat szolgálom!" szavakkal kell válaszolni. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Válaszoljon a térképpel és a tájolással kapcsolatos alábbi kérdésekre! 

 

(Elemenként 1 pont) 

a) Mely fogalmat takarja az alábbi állítás? 

 

A térképen levő vonal hosszának és a megfelelő terepen levő vetületi hosszának a viszonya. 

 

………………………………………………………. 

 

b) Írja le a térképen található egyezményes jelek alapvető csoportjait! 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

7 pont  

4 pont  
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12. Állapítsa meg, hogy a meghatározások mely büntetőjogi fogalomra vonatkoznak!  

Írja a betűk mellé a fogalom megnevezését! 

(Elemenként 1 pont) 

 

 

A  Az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondat-

lanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény 

büntetés kiszabását rendeli. 

 

B Az elkövető a cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe bele-

nyugszik. 

 

C Az elkövető a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. 

 

D Az a személy, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. 

 

 

 

A ………………………………………………………………………….. 

 

B ………………………………………………………………………….. 

 

C …………………………………………………………………………… 

 

D …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

4 pont  



 

írásbeli vizsga 1511 11 / 20 2015. október 19. 

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

 

13. Nevezze meg a képen látható nyomozási cselekményeket! 

(Elemenként 1 pont) 

 

      
 

 

a) ……………………………….……     b) ….…………………………………………… 

 

         
 

c) ……………………………………….      d) ………………………………………… 

 

 
 

 

14. Az alábbi felsorolásban büntetőjogi kifejezéseket olvashat. Válassza ki, de egyben külön-

böztesse meg egymástól a büntethetőséget kizáró és megszüntető okokat úgy, hogy a ki-

fejezés betűjelét a megfelelő halmazábrába írja! Ügyeljen arra, hogy csak 3–3 betűjel sze-

repelhet a keretekben! 

(Elemenként 1 pont) 
 

a) kényszer és a fenyegetés,     b) vádelhalasztás,       c) a tevékeny megbánás,  

d) kiutasítás,    e) elévülés,   f) megrovás,     g) a kóros elmeállapot,  

h) gyermekkor,     i) kényszergyógykezelés,     j) kegyelem 

 

                Büntethetőséget kizáró okok                         Büntethetőséget megszüntető okok  

 

 

 

    

 

 

4 pont  

6 pont  
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK  

 

15. Mutassa be az alábbi idézet alapján a biológiai veszélyhelyzetben követendő rendszabá-

lyokat! 

 

Összefüggő szöveget alkosson, legyen figyelemmel a feladatmegoldás szempontjaira. Vála-

szát maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg! 

 

„A miniszterelnök elmondta: szerda délután négy órától karantént rendeltek el az érintett 

települések három kilométeres körzetén belül. Ez azt jelenti, hogy a lezárt területről élő álla-

tot, baromfit, tollat és baromfiterméket nem lehet kivinni. Az egészségügyi hatóságok és  

a rendőrség a karantént legalább egy hónapig fenntartja. A kormányfő hozzátette: a kór ba-

romfira még nem terjedt át, a hatóságok célja, hogy ezt továbbra is megakadályozzák. Így 

jelenleg kényszervágásra sehol nincs szükség.” 

 

                                      (forrás: http://www.origo.hu/itthon/20060215doglott.html) 

 

A feladat megoldásának szempontjai: 

- A rendőrség intézkedési kötelezettségét meghatározó jogszabályok 

- A biológiai kárterület jellemzői 

- A biológiai kárterületen történő mentési munkálatok sorrendje 

- A karantén alkalmazásának szabályai, egyéni védőeszközök alkalmazása 

- A rendőrség lehetséges intézkedései és az érintettek köre 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pontszám 

Elérhető Elért 

feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10  

szaknyelv alkalmazása 4  

logikus felépítés 4  

megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

15. feladat pontszáma összesen: 20  
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16. Mutassa be a mellékelt szöveg felhasználásával a büntetőeljárás alapvető rendelkezéseit! 

 

Összefüggő szöveget alkosson, legyen figyelemmel a feladatmegoldás szempontjaira. válaszát 

maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg! 

 

„Az elítélt két és fél éve töltötte a kiszabott büntetést, amikor ügyében eljáró védője 

közreműködésével 2008 áprilisában perújítást rendeltek el. Az újabb bizonyítékok szerint 

mégsem ő követte el a csendes kisvárosban az egész országot megdöbbentő bűncselekményt, 

hanem G.I. és az előzetes letartóztatásban levő társa. A bíróság 2010-ben mondta ki, hogy 

nem az elítélt követte el a terhére rótt súlyos, életelleni cselekményt.” 

A feladat megoldásának szempontjai: 

- A büntetőeljárás alapvető rendelkezéseinek lényege, jogforrásai  

- A cikk tartalmából kiolvasható  

- jog a bíróság eljárásához 

- jogorvoslathoz és a  

- védelemhez való jog és jelentőségük 

- Az ártatlanság vélelme és jelentősége a büntetőeljárás szakaszaiban 
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 Pontszám 

Elérhető Elért 

feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10  

szaknyelv alkalmazása 4  

logikus felépítés 4  

megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

16. feladat pontszáma összesen: 20  
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maximális 

pontszám 

elért 

pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok        

1. feladat 2  

2. feladat 3  

3. feladat 4  

4. feladat 9  

5. feladat 1  

6. feladat 3  

7. feladat 4  

8. feladat 7  

9. feladat 2  

10. feladat 7  

11. feladat 4  

12. feladat 4  

13. feladat 4  

14. feladat 6  

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60  

II. Szöveges, kifejtendő feladatok 

15. feladat 20  

16. feladat 20  

II. Szöveges, kifejtendő feladatok   összesen 40  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

   

    

 javító tanár 
 

  Dátum:  ................................................. 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Dátum:  .................................................   Dátum:  ................................................. 

   

elért 

egészre  

kerekített 
pontszám 

programba  

beírt egész 

pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   

II. Szöveges, kifejtendő feladatok   

    

       

javító tanár  jegyző 


