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Általános tudnivalók 
 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 

 

 

Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként elfo-

gadni. 

Jó válasz/válaszelem: minden válasz 1 pontot ér (a javítókulcsban feltüntetettek szerint). 

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.)  

 

 

Pontozás 

 

 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 2 pont 

- A szolgálati viszony létesítése során, annak egyik feltétele 

- 1996. évi XLIII. törvény           

  

2. Elérhető pontszám  3 pont 

hivatásos állományú rendőrök 

kormánytisztviselők 

igazságügyi alkalmazottak 

közalkalmazottak 

a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók  
 

Megjegyzés: A felsorolásból bármely három válasz elfogadható!   

       

3. Elérhető pontszám 4 pont 

a) biztonsági intézkedés 

b) felvilágosítás kérés 

c) elővezetés 

d) fokozott ellenőrzés 

 

4. Elérhető pontszám 9 pont 

A igazoltatás 

B     - Schengeni Információs Rendszerben (SIS) 

- a körözési nyilvántartási rendszerben 

-  személyi adat- és lakcím nyilvántartásban  

       -  okmány-nyilvántartás 

C   - előállítható 

       -  ujjnyomat vehető 

       -  fényképfelvétel készíthető 

       -  a külső testi jegyek észlelés és mérés alapján rögzíthetők 

 

5. Elérhető pontszám 1 pont 

B 

 

6. Elérhető pontszám 3 pont 

A   nyomókötés 

B   háromszögletű kendő használata ficam, törés esetén / rögzítőkötés 

C   stabil oldalfektetés 

 

7. Elérhető pontszám         4 pont  
 

              F,   D,   B,  C 
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8. Elérhető pontszám 7 pont 

- hadnagy,  - főhadnagy,  -  százados 

- dandártábornok, - vezérőrnagy, - altábornagy, - vezérezredes 

 

9. Elérhető pontszám 2 pont 
  

A   Útlevélkezelői szolgálati forma 

B   mozgóőr   

 

10. Elérhető pontszám 7 pont 

hamis,  igaz,  igaz, hamis,  hamis,  igaz, igaz 

 

11. Elérhető pontszám 4 pont 
 

a) térkép méretaránya 

b) alaprajz szerint ábrázolt jelek 

meghatározott alakú jelek 

magyarázó jelek 

 

12. Elérhető pontszám        4 pont 
 

A  a bűncselekmény fogalma / bűncselekmény 

B  szándékosság 

C  kísérlet 

D  bűnsegéd 

 

13. Elérhető pontszám        4 pont 
        

- tanú/gyanúsított kihallgatás, de elfogadható a szembesítés is 

- felismerésre bemutatás 

- helyszíni szemle /  szemle 

- helyszíni kihallgatás, de elfogadható a bizonyítási kísérlet is 

 

14. Elérhető pontszám  6 pont  
 

Büntethetőséget kizáró okok: a, g, h 

Büntethetőséget megszüntető okok: c, e, j 
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II. A SZÖVEGES, KIFEJTŐ 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 vizsgázó 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 vizsgázó 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 felhasz-

nálásával 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. 

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. 
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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 figyelni kell arra, hogy a vizsgázó a feladatok 

mindegyikében a már tanult jogi ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a szakkifejezé-

sek 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. 
 

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 vizsgázó 

válaszában. 
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15.  Elérhető pontszám        20 pont 

 

A rendőrség intézkedési kötelezettségét a fertőző betegségek továbbterjedésének 

megakadályozása érdekében a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint  

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet írja elő. 

A fertőzött, avagy biológiai kárterületek sajátossága, hogy romosodásra, mentési 

munkálatokat nehezítő egyéb körülményekre általában nem kell számítani, de nagyszámú, 

súlyosan beteg emberre vagy állatra, jelen esetben akár elhullott állati tetemekre azonban 

számítani kell.  

Amennyiben csak járványos megbetegedés jelenti a biológiai kárterületet kialakító 

katasztrófát, a mentési munkálatok sorrendje az egészségügyi felderítésből, a betegek 

osztályozásából, a gyógyító tevékenységből, valamint védőoltásokkal történő ellátásból 

áll. A betegek elszállítása a járvány sújtotta területről elmarad, ilyenkor – jelen esetben – 

állategészségügyi karantént kell elrendelni. 

A karantén lényege, hogy a járvány sújtotta területet lezárják, oda csak indokolt 

esetben, megfelelő óvó rendszabályok betartásával és csakis az egészségügyi 

szakszemélyzet léphet be. Előtte a szakszemélyzetet védőoltással be kell oltani.  

A karanténnal érintett területről csak akkor lehet kilépni, ha a lappangási idő másfél-

kétszerese elteltével sem jelent meg friss megbetegedés. 

Az egyéni védőeszközök alkalmazhatóságát a fertőzés, avagy járvány jellege határozza meg. 

Légúti fertőzés esetén általában elegendő a maszk, gumikesztyű, illetve lábbelit burkoló 

védőeszköz használata, vírusos eredetű betegség esetén akár az egész testet fedő nagyobb 

védőképességű, akár légszűrős védőruhát kell alkalmazni. 

A rendőrség rá vonatkozó jogszabályok alapján, a súlyos fertőző betegségek esetén indokolt 

esetben biztonsági intézkedés keretében terület lezárásról intézkedhet, illetve a súlyos 

fertőző betegségek során a törvényben előírt jelentési és együttműködési kötelezettségének 

eleget tesz. A lezárt, illetve ellenőrzött területre vonatkozó rendszabályok betartása 

kikényszeríthető. 

Az idézett cikkben megjelenített állati eredetű fertőzés esetén a lakosság mozgásának 

korlátozását nem kellett elrendelni, a területen élő embereket nem kellett védőoltással ellátni, 

azonban a karantén szabályait az elő állatokra, szárnyasokra, tollra és baromfitermékekre ki 

kellett terjeszteni. 

A cikkből kitűnik, hogy a karantén fenntartása, működtetése, a szükséges ellenőrzések 

lefolytatása az egészségügyi hatóságok és a rendőrség feladata. A rendőrség ennek során  

a karanténnal érintett területről kilépőket igazoltathatja, a csomagjaikat, járműveiket 

átvizsgálhatja. 
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16.  Elérhető pontszám        20 pont 

 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapelvi jelentőséggel nevesít olyan 

elveket, amelyek általános, de kötelezően követendő útmutatást adnak részletszabályok 

hiányában, akkor, amikor jogértelmezési probléma vagy joghézag áll fenn. Jelentőségük, 

hogy innen állapítható meg a jogalkotó akarata. Elvi tételeket fogalmaznak meg, amelyekre  

a büntetőeljárás egyes elemei épülnek. Az alapelvek jelentőségét az is bizonyítja, hogy 

Magyarország Alaptörvénye is tartalmazza e jogosítványokat. 

 

A konkrét cikkből kiolvasható, hogy az elítélt már a végrehajtási szakban nyújtott be 

kérelmet a bírósághoz, amely a bíróság eljárásához való jog elvével van összhangban.  

A valóságban ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt 

vádról bíróság döntsön. Az elv arra is utal, hogy bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek 

a felelősségét megállapítani és emiatt vele szemben büntetést kiszabni egyedül a bíróság 

jogosult. 

 

A cikkben szereplő adatok szerint az elítélt a bíróságok korábbi döntése miatt 

jogorvoslattal élt, amely eredményes volt, így a bíróság a korábbi döntését megváltoztatta és 

a vádlottat érintően megváltoztatta a korábbi döntését azzal, hogy megállapította, hogy nem 

az elítélt személy követte el a bűncselekményt. A cikk ezen része a jogorvoslati joggal áll 

összefüggésben, mert a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság határozatai, valamint 

utóbbi kettő intézkedései, avagy azok elmulasztása miatt jogorvoslatnak van helye.  

A jogorvoslat az eljárásban leggyakrabban alkalmazott a panasz vagy a fellebbezés, de jog-

erős döntést követően akár a cikkben szereplő perújítás is. 

 

A cikkben megjelenik a védő személyére történő utalás, amely az alapelvi jelentőséggel bíró 

védelemhez való jogot jelenti a büntetőeljárásban. A terheltet megilleti a védelem joga, 

melyet gyakorolhat személyesen is, de akár védő útján is. Az esetek jelentős részében ügyvéd 

jár el a terheltek érdekében. Bizonyos esetekben a védelem kötelező. A védelemhez fűződő 

jog a terheltet az eljárás kezdetétől megilleti, de bármikor, az eljárás bármely szakaszában 

védőt választhat. A védő részvétele biztosítja a terheltnek, hogy a büntetőeljárásban a jogait 

érvényesíteni tudja, ha azokkal nincs is tisztában.  

 

A cikkben nem szerepel, de a büntetőeljárás egyik legjelentősebb elve az ártatlanság 

vélelme. Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős 

határozatában nem állapította meg. A cikkben szereplő elkövető esetében a bíróság jogerős 

ítélete alapján bűnösnek kellett tekinteni a személyt, ám a különleges jogorvoslati jog alapján 

a bíróság megváltoztatta korábbi döntését. Az ártatlanság vélelme a valóságban annyit jelent, 

hogy mind a bíró és mind mások kötelesek a jogerős ítéletig ártatlannak tekinteni a vádlottat 

és megadni minden lehetőséget számára a védekezésre és a tisztességes eljárásra. A vádlottól 

nem követelhető meg, hogy ártatlanságát bizonyítsa, ez a feladat a hatóságokat terheli, 

ugyanakkor a kétséget kizáró tényeket nem lehet a vádlott terhére róni, bűnösséget csak 

teljes bizonyosság alapján lehet kimondani. 

 

 


