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Általános tudnivalók 

 
 

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

 
 

A szaktanár csak a javítási útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el. 
Az ettől való eltérés elfogadhatóságára a javítási-értékelési útmutatóban külön utalás található.   
A nem zárt végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden olyan 
megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a javítási útmutatóban szereplő válasszal. 
(Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldásokat „/” jellel választottuk el.) 

 
 

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 a feladat meghatározza a válaszelem(ek) számát és a vizsgázó ennél többet jelöl meg, 
akkor az elért pontszámot csökkenteni kell a többletválaszok számával.  
Ha a feladat nem határozza meg a lehetséges jó válaszok számát (ezt a vizsgázónak tudnia 
kell) és ennél a vizsgázó többet jelöl meg, akkor is az elért pontszámot kell csökkenteni 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.  
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EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 

1. Elérhető pontszám 4 pont 
 

- jogrend, állam, jogszabályok  
- közrend 

 
2. Elérhető pontszám  4 pont 

 
I.: c);  II.: b);  III.: a);  IV.: d) 

 
3. Elérhető pontszám 2 pont 

             

I.: C; II.: B; 
 

4. Elérhető pontszám 6 pont  
 

 Igaz, hamis, igaz, hamis, igaz, hamis             
 

5. Elérhető pontszám 6 pont 
 

A) földmérési térképek, topográfia térképek, földrajzi térképek, turista térképek, 

autós térképek, atlaszok, földgömbök 

Megjegyzés: a felsoroltak közül bármely három megoldás elfogadható. Az A részre legfeljebb 
3 pont adható. 
 

 
B) I.   közepes méretarányú    II.  kis méretarányú            III.  nagy méretarányú 
 

 
6. Elérhető pontszám 4 pont 
 

Jog a bírósági eljáráshoz: E; 
Ártatlanság vélelme:        A; 
A védelem joga:               D; 
Jogorvoslati jog:               C; 

 
7.    Elérhető pontszám 2 pont 

 

 oldalmetszéssel történő meghatározás;                  hátrametszéssel történő meghatározás 
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8.    Elérhető pontszám 4 pont 

 
Sorozatban előállított állandó rendszámtábla 
Egyedileg előállított állandó rendszámtábla 
Ideiglenes rendszámtábla 
Ideiglenes rendszámtábla 

  

9.  Elérhető pontszám 6 pont 

a) igazságszolgáltató 
b) törvényesség  
c) rendőrség 
d) jogosult arra 
e) ügyvéd 
f) bűncselekmény  

 
 

10.  Elérhető pontszám 5 pont 
 

Központi irányítási szint: a) 
Területi irányítási szint:  d) 
Helyi irányítási szint  b); c); e) 

   
 

11.  Elérhető pontszám        6 pont 
 

 eljárási cselekmény/személyek büntetőeljárás szabálysértési eljárás 

terhelt X  

pénzbírság  X 

magánvádló X  

szabadságvesztés X  

elzárás X  

helyszíni bírság  X 

 
12.  Elérhető pontszám 5 pont 
 
 A: 3; B: 5; C: 1; D: 2; E: 4; 
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13. Elérhető pontszám 4 pont 
 

- önkárosítás megakadályozása 
- támadás megakadályozása 
- szökés megakadályozása 
- ellenszegülés megtörésére 

 
14. Elérhető pontszám         2 pont  
 

- bűntett 
- vétség 
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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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15.  Elérhető pontszám 20 pont 
 

Szemlét akkor kell tartani, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez, megállapításához, 
személy, tárgy, vagy hely közvetlen megfigyelése szükséges. Célja a bizonyítási eszközök 
felkutatása és rögzítése. Végrehajtására helyszíni szemlebizottságot kell létrehozni, 
tevékenységéért a szemlebizottság-vezető felelős. A hírben szereplő esetben a takarék-
szövetkezet épületébe történő behatolás az ott történő tevékenység, mozgás, majd távozás 
lehetséges nyomait kell felkutatni, majd a helyszíni szemlét ki kell terjeszteni az elkövető által 
elhagyott táska környezetére is. 

A lopások, ezen belül  a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások helyszínein leggyakrabban 
emberi testrészek nyomait, úgy mint kéz, lábnyomokat, fedett testrészek nyomait, valamint 
szerszámok, eszközök nyomait lehet sikeresen felkutatni. Ezek lehetnek térfogati vagy felületi 
nyomok, de statikus, vagy akár dinamikus jellegű nyomok. 

A nyomok észlelhetőségének javítása érdekében nagyítást, megvilágítást, megfestést, vagy 
ezek kombinációit alkalmazzák. Többségében a megfestés vegyszeres eljárással, porozásos 
eljárás, vagy egyéb vegyi anyagok felületre juttatása jár sikerrel a felületi nyomok esetében. 
Térfogati nyomok viszonyában a megmintázás a célszerű eljárás, amely során a képlékeny, 
gyorsan szilárduló anyagot, folyadékot juttatnak a nyomba, ami nem módosíthatja annak 
felületbeli, alakbeli tulajdonságait, de kötés után jól visszatükrözi azok lenyomati képeit. 

Az adatgyűjtés a nyomozati munkában különösen az eljárás kezdeti szakaszában bír 
jelentőséggel, hiszen ekkor lehet a legtöbb részinformációt összegyűjteni a cselekményről. A 
tanuk emlékezete friss, a részletekre jól emlékeznek, a lehetséges elérhető személyek szélesebb 
körben áll rendelkezésre. Az adatgyűjtés irányulhat személyre vagy tárgyra, vagy 
eseményre. Célja a nyomozás irányának meghatározása, avagy megerősítése, de akár bizonyos 
verziók kizárása. Történhet személyek konkrét megkeresésével, akár sajtó útján is. Jelen 
esetben az adatgyűjtés célja a bűncselekmény elkövetésének körülményei tisztázása, az 
elkövető személyére utaló adatok beszerzése, az eltulajdonított dolgok hollétének felkutatása. 

A példa jól mutatja a szervezeten belül, az elkövető felkutatása érdekében a bűnügyi, és  
a közrendvédelmi szolgálati ág együttműködését illetve szükség esetén a szolgálatok 
alkalmazásának lehetséges esetit, úgymint az esetleges rendőri csapaterő alkalmazását.  
A civil szférával történő együttműködés során a stratégiai partnerként szereplő polgár-
őrség a jelentősebb, akik a helyi viszonyok ismeretével, a lakossággal történő közvetlenebb 
kapcsolattartással, közösségi rendvédelmi feladatok ellátásával járulnak hozzá a rend 
megőrzéséhez. Ennek során eredményesen bevonhatók egyes rendőri feladatok, úgymint jelen 
esetben terepkutatási, közös járőrözési feladatok ellátására. Minderre a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény/rendőrségi törvény/Rtv., valamint a 30/2011. (IX.22.) BM 
utasítás – a rendőrség szolgálati szabályzata ad jogi lehetőséget.  

A rendvédelmi munka jelentés részét teszi ki a terepen történő mozgás, különösen 
bűncselekmények elkövetőinek, eltűnt személyek felkutatása során, de tárgyi bizonyítékok 
megtalálása érdekében is. Az optimális mozgás, a szükséges emberi erőforrások szakszerű 
és hatékony felhasználása indokolttá teszik a térkép használatának ismeretét, a tájékozódás és 
helymeghatározás módszereinek készség szintű alkalmazását. A térképi adta információkat 
alkalmazni kell a konkrét feladat ellátása érdekében. Szükséges tudni, hogy milyen 
domborzati viszonyok között, milyen tereptani sajátosságok mellett kell végezni a rendőri 
feladatot, azok milyen módon segítik, avagy nehezítik a tevékenységet. Jelen példában 
szükséges a terep készségszintű ismerete, a pontos tájékozódás és helymeghatározás a 
szökésben levő személy felkutatására. A kutatás során figyelemmel kell lenni az érintett 
területen található búvóhelyekre, pihenő,- turista házakra, lehetséges rejtekhelyekre, de 
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fel kell mérni, hogy mely irányokat választhatja az elkövető a gyorsabb menekülés 
érdekében, melyről a térképi jelölések kellő adatok nyújtanak. A térkép információt adhat 
arról, hogy milyen létszámmal célszerű mozogni a területen, milyen nehézségeket kell 
megoldani, de akár a kapcsolattartás lehetséges formáit is befolyásolhatja a terep sajátossága. 

 

 
16.  Elérhető pontszám 20 pont 
 
Az őr- és járőrszolgálati tevékenységet a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. 
(IX. 22.) BM rendelet, valamint a 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítása Magyar Köztársaság 
Rendőrségének Járőr-és Őrszolgálati Szabályzata adja. (A 13/2017. (III.24.) ORFK utasítás a 
Járőr-és Őrszolgálati Szabályzatról is elfogadható.)  
 
A járőrözés a közterületek és nyilvános helyek, a határterület és bizonyos esetekben  
a határterületen kívüli területek rendőri vagy határrendészeti ellenőrzésének, továbbá a határ-
őrizetnek az egyik formája. Célja a közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági 
szempontból indokolt rendőri jelenlét és ezen keresztül a közrend biztosítása. 
 
A járőrözés során egy vagy több rendőr előre meghatározott körzetben, területen vagy 
útvonalon, valamint menetvonalon bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedési, 
továbbá vízi rendészeti feladatot lát el, ellenőrzi a jogszabályok betartását, végzi  
a jogellenes cselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását és az elkövetők 
elfogását. Attól függően, hogy a járőr feladatai között a bűnügyi, a közrendvédelmi, 
határrendészeti vagy a közlekedést segítő, irányító és ellenőrző feladatok vannak túlsúlyban, 
a járőr szolgálati forma bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, valamint közlekedési 
forgalomellenőrző járőr szolgálati forma lehet. 
 
A járőrszolgálat teljesíthető gyalogosan, gyalogosan szolgálati kutyával, szolgálati lovon, 
kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, gépkocsival, vízi, légi vagy 
különleges járművel, illetőleg kombinált módon. A szolgálatteljesítés módját, a szolgálati 
öltözetet, polgári ruhában való szolgálatteljesítést, a felszerelést, a fegyverzetet a parancsnok 
határozza meg. 
 
A járőr a vezényelt rendőrök létszámától, felszerelésétől, feladatától függően  
- egyfős járőr,  
- járőrpár,  
- járőrcsoport (3-6 fő) vagy  
- bevetési csoport (legalább 7 fő) lehet. 
 
A rendőrök létszámát a közbiztonsági helyzetre, a rendelkezésére álló lehetőségekre, a kapott 
feladatra, valamint a napszakra figyelemmel a parancsnok határozza meg. 
 
Az egyfős járőr biztonságos tevékenységének megteremtéséhez szolgálati kutyát, híradó vagy 
riasztó rendszerű összeköttetést kell biztosítani. 
A járőrpár a járőrszolgálat ellátásának alapvető formája valamennyi szolgálatteljesítési 
módban, napszakban és területen. 
 

A bevetési csoport parancsnokból, járőrcsoportokból, járőrpárokból vagy járőrökből áll. 
A rendőri beavatkozás hatékonyságának biztosítása érdekében speciálisan képzett és felszerelt, 
a csoport tagjainak egyidejű szállítását lehetővé tevő egy vagy több gépjárművel ellátott 
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gyorsreagáló rendőri egység. A közterületek és nyilvános helyek demonstratív rendőri elle-
nőrzése, akciók, fokozott ellenőrzések végrehajtása mellett alkalmas váratlanul jelentkező, több 
rendőr összehangolt tevékenységét igénylő szolgálati feladatok helyszínén az elsődleges 
intézkedések megtételére. 
 
A rendőr a mellé - közös végrehajtást igénylő feladat esetén - járőrtársként beosztott katonai 
rendésszel, büntetés-végrehajtási őrrel, pénzügyőrrel, az Európai Unió jogi aktusa vagy 
nemzetközi szerződés alapján más állam rendvédelmi szervének tagjával, közterület-felü-
gyelővel, fegyveres biztonsági őrrel, illetve polgárőrrel együttműködve látja el a járőrö-
zést.  
 
Megjegyzés: a vizsgázó megoldásának értékelésekor első sorban a vastagon szedett 
szövegrészek és az aláhúzott szakkifejezések helyes alkalmazását kell figyelembe venni, nem 
szükséges a jogszabályok szakasz szintű ismerete. Nem elvárás alacsonyabb szintű 
jogszabályok megnevezése sem, de nem is hiba. Ezért, ha a válaszban a megadott 
jogszabályokon belül rossz §-ra hivatkozik vagy az alacsonyabb szintű jogszabályt hibásan 
vagy tévesen jelöli meg, a javításban jelezni kell, de nem szabad pontot levonni.  
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