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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. 
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.  

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

 
 
1.     4 pont 
 

A b) 1994. évi XXXIV. tv. 
B c) Országgyűlési Őrség 
C a) Terrorelhárítási Központ 
D b) Az állam és társadalom érdekeinek, értékeinek, az ország területének és lakosságának 

külső és belső veszélyektől, fenyegetéstől mentes állapota. 
 
2.   1 pont 
 

segédfelügyelő 
 
3.   4 pont 
 

 rendőrség hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv 

Központi 
szerve(i) 

 

- Országos Rendőr-főkapitányság 
/ ORFK 

- Terrorelhárítási Központ / TEK 
- Nemzeti Védelmi Szolgálat / 

NVSZ 

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság / BM OKF 

 
Megjegyzés: Csak a megadott helyes válaszelemek fogadhatók el, a pontatlan megnevezésekre 
vagy rövidítésre akkor sem adható pont, ha a válaszból kiderül, hogy a vizsgázó ismeri a 
megadott szervezetet. 
 
4.                 5 pont 

 

 a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 1. 
 az ellenőrzési     3. 
 a repülőtéri rendőri    2. 
 a bűnügyi technikai és szakértői   2. 
 a kommunikációs    1. 
 

5.   
 
1. hamis   2. igaz   3. igaz   4. hamis    5. igaz    6. igaz 6 pont 

 
 
 
6.    5 pont 
 

a) Szabálysértés …  Alaptörvény … 

b) Szándékosan …  
c) … elzárás … bíróság … 
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7.    3 pont 
 

 életmentés 
 további egészségkárosodás megelőzése 
 a gyógyulás elősegítése 

 
Megjegyzés: Minden olyan rövid válasz elfogadható, melyből tartalmát tekintve a megadott 
helyes válaszelemekre lehet következtetni. 
 
8.    6 pont 
 

A   
 

- egyéni védőeszközök alkalmazásával, pl. oxigénpalackkal ellátott gázálarc 
- megfelelően kialakított levegőszűrő berendezések beépítésével 

 
B   

 
- a bombák/robbanások közvetlen hatásai ellen 
- a mérgesgázok ellen 
- a repeszek és szilánkok ellen 

 
C    

 
- biológiai vagy nukleáris fegyverek ellen 

Megjegyzés: Minden olyan megoldás elfogadható, melyekből a megadott válaszra lehet 
következtetni. 
 
9.   5 pont 
 

A a)  Garázdaság … 
B sajtófelhívás közzétételével  
C   

(2) A rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt,  
a) aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az 
igazolást megtagadja; 
b) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható; … 

 
D d) őrizetbe vétel 
E  körözés 
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10.    7 pont 
 

 
Objektív elemek Szubjektív elemek 

Tárgy Tárgyi oldal Alany Alanyi oldal 

N
EM

 S
ZÜ

K
SÉ

G
K

ÉP
PE

N
I 

EL
EM

EK
 

Elkövetési tárgy: 

 

 személy 
 dolog 

 
 

Eredmény ok-

okozati összefüggés 

 
Szituációs 
ismérvek/elemek: 
 hely, 
 idő, 
 mód, 
 eszköz 

 

Speciális alany: 

pl. hivatalos 
személy vagy 
katona 

 

 Motívum 
 Célzat 

 
 
11.    6 pont 
 

A egyenruhában  
B nemzetbiztonsági ellenőrzés 
C foglalkozástól eltiltás   
D kinevezéssel  
E szolgálati viszonyáról  
F élete kockáztatásával  

 
12.    5 pont 
 

A – 2.; B – 4.; C – 5.; D – 6.; E – 1. 
 
 
13.    3 pont 
 

A b) Független Rendészeti Panasztestület 
B c) 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben 
C c) Csapaterő alkalmazása során jogellenes a lőfegyverhasználat, ha a szabályos 

lőfegyverhasználat során olyan személyt ér találat, aki a helyszínt a rendőrség 
felszólítása ellenére nem hagyta el. 
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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 fel-
használásával 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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14.        20 pont 
 
 
A hírben egy vegyi anyagot szállító tehergépkocsi halálos kimenetelű közlekedési 
balesetéről olvashattunk. Az esemény helyszínén az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv, és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve jár el. 
A helyszínre érkező rendőröknek több intézkedést is alkalmazniuk kell a megfelelő 
sorrendben. A legfontosabb ezek közül a helyszín biztosítása, és ennek keretén belül 
közlekedésrendészeti intézkedést is végre kell hajtani. A helyszínbiztosítás általános 
feladatain túl a közlekedési balesetek – ezen belül a veszélyes anyagot szállító járművek 
baleseteinek – helyszínén speciális intézkedéseket is foganatosítani kell. 
E részletszabályokat a Szolgálati Szabályzat határozza meg, ezeknek elvileg nincs előre 
meghatározott sorrendje, de a fő szabály a helyszíni intézkedések esetén is az, hogy először 
mindig a legsúlyosabb következménnyel fenyegető helyzet megoldására kell törekedni. 
Ennek megfelelően tehát a helyszínt biztosító rendőr e konkrét esetben: 

 elsősegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik segítségre szorulnak, 
 a tanúkat visszatartja, az eseményben érintetteket, az eseményt észlelőket 

feltartóztatja, 
 az illetéktelen személyeket a helyszínről eltávolítja, 
 a helyszínt körülhatárolja, eredeti állapotában megőrzi, 
 megállapítja, hogy megváltoztatták-e a helyszínt, ha igen, ki és miért, 
 a közrendet zavaró cselekményeket, forgalmi torlódásokat megszünteti, 
 az eseményt szolgálati elöljárójának jelenti, 
 feljegyezi, hogy a sérültet milyen rendszámú mentő gépkocsival, hova szállították el, 
 valamint a helyszínre megérkező szemlebizottság vezetőjének jelentést tesz. 

 
A fentieken túl a közlekedési baleset helyszínén: 

 intézkedik a kárelhárításra, a forgalom folyamatosságának biztosítására (szükség 
esetén a forgalmat eltereli) – a kiérkezést követően segíti a baleseti helyszínelő 
munkáját (elvégzi a rábízott feladatokat, különös tekintettel a forgalomirányításra, 
valamint a helyszínfelmérésre). 

 veszélyes árut szállító jármű balesetének helyszínén a rendőr megteszi a veszély 
elhárításához, a sérültek mentéséhez, a további károk megelőzéséhez szükséges 
intézkedéseket. 
Ennek keretében: 
 gondoskodik a vagyonvédelemről, a tűzvédelmi szabályok betartásáról,  
 a rendőrség ügyeletesének jelentést tesz arról, milyen adatokkal rendelkezik 

a szállított veszélyes anyagot illetően, milyen intézkedéseket tett, milyen további 
intézkedéseket tart szükségesnek,  

 biztosítja a helyszínre érkező mentési és veszély-elhárítási munkálatokat 
végzők útvonalát, tevékenységét, 

 a rendőrség ügyeletese útján haladéktalanul értesíti a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi szerv ügyeleti szolgálatát. 

A közlekedésrendészeti intézkedés keretén belül a rendőrök a forgalmat elterelték, ez 
együtt jár a forgalom irányításával, és az érintett útszakasz lezárásával is.  
A katasztrófavédelmi szerv végrehajtja a veszélyfelderítést, meghatározza, hogy veszélyes 
vegyi anyag környezetbe jutásával számolni kell-e, és ennek megfelelően hajtja végre 
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a műszaki mentési feladatokat. Jelen esetben a szállított anyag nem minősült veszélyes 
anyagnak, és a tartály nem sérült meg, ami a mentést nagyban megkönnyítette. 
A rendőrség és a katasztrófavédelem hivatásos állományán és technikai eszközein kívül 
bevonásra került az Országos Mentőszolgálat is, de a sérült járművezető életét nem sikerült 
megmenteni.  
A technikai eszközök között meg kell említeni a szolgálati járműveket, melyekkel a men-
tésben és a rendőri intézkedésben résztvevő erők a helyszínre jutnak. A kapcsolattartást biz-
tosító híradó eszközök körébe tartoznak a rendszeresített kézi, illetve járműbe szerelt 
URH rádió adó-vevők, mobiltelefonok. A katasztrófavédelem technikai eszközei közül al-
kalmazásra került feszítő-vágó eszköz is. 
Emellett a nagy kiterjedésű helyszín biztosításában, illetve a forgalom elterelésébe, 
irányításába bevonható a polgárőrség is. 
A baleset autópályán következett be, melyre jellemző, hogy nagy sebességű gépjárműfor-
galom halad rajta, és a forgalmi irányok egymástól elválasztva haladnak az ellentétes irányba. 
Visszafordulásra csak a lehajtóknál van lehetőség, melyek egymástól jelentős, esetenként 
több 10 km-es távolságra találhatók. A teljes útlezárással járó balesetek során a forgalom 
feltorlódik, mely újabb ráfutásos balesetek bekövetkezésével fenyeget, ezért szükséges a 
forgalom mielőbbi elterelése. 
 
 
15.    20 pont 
 
 
A migráció vagy magyarul népvándorlás a civilizációs/társadalmi eredetű katasztrófák 
körébe tartozik. A forrás alapján az illegális migráció legnagyobb veszélye már alacsony 
intenzitás mellett is a megnövekedett járványveszély, mely több kockázati tényezőt foglal 
magában: 

 a migránsok olyan területen haladnak át, amelyet járvány sújt, és eközben megfer-
tőződnek, 

 járvány sújtotta területről már fertőzötten indulnak el, 
 vándorlás közben a rossz higiénés körülmények miatt betegednek meg. 

Mindeközben a lakossággal érintkezve bárkit megfertőzhetnek. További veszélyt rejt 
magában az a tény, hogy tisztában vannak cselekményük jogellenességével, ezért a hatóságok 
elől igyekeznek elrejtőzni, illetve állapotukat eltitkolni. 
Az illegális migránsok olyan betegségeket is hordozhatnak, melyek hazánkban nem 
fordulnak elő, vagy a védőoltásoknak köszönhetően már korábban eltűntek, így a tünetek alap-
ján még az egészségügyi dolgozók sem ismerik fel azokat. 
A védekezés során legfontosabb feladat az illegális határátlépés megakadályozása, és  
a migrációs folyamatok ellenőrzötté tétele. Ez a határőrizet megerősítésével érhető el, 
melyben a technikai eszközök és az élőerő alkalmazására egyaránt sor kerülhet. 
Emellett – ha a migráció tömeges méreteket ölt – fontos olyan gyűjtőpontok kialakítása, me-
lyek a megfelelő higiénés feltételek biztosítása mellett alkalmasak a migránsok elhelye-
zésére, és akár karanténként is üzemeltethetők. Ehhez természetesen a szükséges létszámú 
és felszereltségű egészségügyi személyzetet is biztosítani kell. 
Központi szinten, különösen veszélyhelyzetben a kormány feladata a védekezés szervezése 
és irányítása, a szükséges források biztosítása, akár rendelet alkotással is.  Területi és 
helyi szinten pedig a rendészeti szervek, és az önkormányzatok a védelmi bizottságok lét-
rehozásával és működtetésével kell, hogy tevékenységüket koordinálják és összehan-
golják. 
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Belügyi rendészeti ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

A határőrizet megerősítése első sorban a rendőrség feladata, de veszélyhelyzetben  
a Magyar Honvédség is igénybe vehető rendészeti feladatok ellátására. A hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv polgári védelemmel foglalkozó szakembereinek pedig a rendelkezé-
sükre álló eszközökkel pl. a biológiai veszély felderítésére alkalmas laboreszközeikkel fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérniük az esetleges fertőző betegségek felbukkanását. E 
feladatban a bevont és a várható veszélyekre felkészített egészségügyi személyzetnek is 
részt kell vennie. 
A gyakorlati feladat végrehajtásban résztvevő személyi állományt el kell látni egyéni védő-
eszközökkel. A migránsokkal való érintkezés során a legelemibb szabály a gumikesztyű és 
az arcmaszk viselése, mellyel a fertőzés jó eséllyel elkerülhető. Emellett fontos a ruházat, 
és az eszközök fertőtlenítése, tisztán tartása is.  
Ha járvány alakult ki, akkor a karantén szabályainak betartása a legfontosabb, melyet 
minden eszközzel fenn kell tartani. A karanténon belül fontos a betegek és mindazok elkü-
lönítése, akikkel érintkezésbe kerültek. Meg kell akadályozni, hogy azok, akik már meg-
fertőződtek a karantén területét elhagyják. A betegség jellegétől függően kell szigorítani az 
egészségügyi előírásokon. A karantén területéről a kilépők esetében a biológiai mentesítést 
mindenre kiterjedően kell végrehajtani. Az egyéni védőeszközök közül az egész testet védő 
saválló ruházat és a légzőkészülék viselése elengedhetetlen. 
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