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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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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
 

1. Elérhető pontszám 5 pont 
 

a) nyomozási bírája,  
b) felderítése,  
c) büntetőeljárást folytatnak,  
d) ügyvéd,  
e) közvetlenül sértette vagy veszélyeztette 

 
2. Elérhető pontszám                                                                                                       6 pont  

 
A)  

a) Az éghető anyag eltávolításán … 
B) 
- vízsugár 
- tűzoltó habok 
- oltógázok 
C) 
-     kimenekítés 
-     kitelepítés 
 

3. Elérhető pontszám  6 pont 
 

 Igaz,   Hamis,   Igaz,   Hamis,   Igaz,   Hamis 
 

4. Elérhető pontszám  3 pont 
 

bűnszövetségnek  
bűnszervezet  
csoportosan  

5. Elérhető pontszám  6 pont 
       A):        c,  e,  g 
          B):        a,  b,  d,  e,  g 
Megjegyzés: a megadott válaszokra egy-egy pont adható, de a B) részre legfeljebb 3 pontot 
kaphat a vizsgázó. 
 
6. Elérhető pontszám  3 pont 

 
Az órát vízszintesen tartva úgy kell fordítani, hogy a kismutató a Nap felé mutasson. Ezután 
meg kell felezni a kismutató és a 12-es szám közti szögtávolságot, és ez adja meg a Déli 
irányt. Ennek ismeretében már megadható a többi irány is. 
Megjegyzés: amennyiben az aláhúzással jelölt lényegi elemeket tartalmazza a válasz, úgy 
elemenként egy-egy pont adható. 
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7. Elérhető pontszám  3 pont 
 

A) alaprajz szerinti jelek 
B) meghatározott alakú jelek 
C) magyarázó jelek  

8. Elérhető pontszám  6 pont 
 
I.:  c,   l,     II.:   o,     III.:  g,     IV.:   d,     V.:   n 

 
9. Elérhető pontszám  6 pont 

 
A) Független Rendészeti Panasztestület 
B) Az intézkedések, illetve kényszerítő eszközök alkalmazását követően a rendőr köteles az 

intézkedés alá vont személyt tájékoztatni a törvény szerinti panasz lehetőségéről és az 
előterjesztésére nyitva álló határidőről. 

C)  30 
D) A jogi képviselők terjesztettek elő, és erre a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény biztosítja a lehetőséget. 
Megjegyzés: amennyiben az aláhúzással jelölt lényegi elemeket tartalmazza a válasz, úgy 
elemenként egy-egy pont adható.  

 
10.  Elérhető pontszám 2 pont 

 
     A)   hivatásos állományú rendőr,     B)   2015. évi XLII. törvény;    

11.  Elérhető pontszám 8 pont 
 

A) bűnügyi,   közrendvédelmi,   határrendészeti,   közlekedési forgalomellenőrző 
 

B) 1) kísérő őr,    2) mozgó őr,    3) objektum őr,    4)  rendkívüli őr 

12.  Elérhető pontszám                                                                                                       4 pont  

a) műszeres vallomásellenőrzés, b) szembesítés, c) helyszíni kihallgatás, d) felismerésre 
bemutatás 

Megjegyzés: Az a) jelű kép esetében elfogadható még a poligráfos vizsgálat válasz is. A c) jelű 
kép esetén csak a helyszíni kihallgatás fogadható el, hiszen a személy rámutat egy konkrét 
helyre, ugyanakkor a nyomozó hatóság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút, ha 
szükséges, hogy a bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekménnyel összefüggő más 
helyszínen tegyen vallomást, mutassa meg az elkövetés helyét, a bűncselekménnyel összefüggő 
más helyet, tárgyi bizonyítási eszközt, illetve a cselekmény lefolyását.  
 
13.  Elérhető pontszám                                                                                                       2 pont  

A)  hat hónap     B)    két év  
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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 állíthat 
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 jelenített 
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 problé-
mamegoldás 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 szem-
pontoknak megfelelően a szükséges mér-
tékben válaszolt. Válaszában kapcsolatot 
teremt az egyes részkérdések között. A 
válaszában minden lényeges tanult szakki-
fejezést helyesen 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 vala-
mennyi részkérdésre válaszol a megadott 
szempontok többségének érintésével. A vá-
laszban minden lényeges tanult szakkife-
jezést 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 prob-
léma 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 kifeje-
zésre 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. 

 
  



Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1912 írásbeli vizsga 7 / 11 2019. október 21. 

  
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 szempontjából 
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 20 pont 
  
A bűncselekmények nyomozása, vizsgálata nem csak a bűnös cselekményre, az elkövetőre, 
hanem az áldozatok, sértettek szerepére is kiterjed. A kriminológiai vizsgálatok tárgyát gyakran 
képezi a bűncselekmények áldozatai egyéni tulajdonságainak, társadalmi helyzetének, 
társadalmi, környezeti tényezők befolyásának vizsgálata. A kriminológia azon szakterülete, 
amely az áldozattá válás folyamatát kutatja, a viktimológia. 
 

A statisztikai mutatók szerint leggyakrabban a kiskorúak, a gyermekek, az időskorúak, illetve 
a nők esnek bűncselekmény áldozatául, azonban az adatok szerint a fogyatékkal élők, a 
kisebbségek, illetve a külföldiek is nagyobb arányban lesznek sértettek. Napjainkban a 
hajléktalanok is egyre gyakrabban válnak áldozatául erőszakos, útonállás-szerű 
cselekményeknek. 
 

A gyermekek, kiskorúak esetében elsősorban a védekezésre képtelen állapotukat vagy éppen a 
függő helyzetüket használja ki az elkövető. 
Gyakran esnek áldozatául vagyon elleni bűncselekményeknek, könnyedén befolyásolhatók, 
amely gyakran sodorja őket elkövetői körbe. Igen gyakori jelenség, hogy családon belüli 
erőszak áldozataivá válnak, azonban az érzelmi kötődés folytán eltitkolják, leplezik a 
cselekményt, így nagyon magas a látencia. Egyre gyakrabban indul nyomozás kiskorúakat 
ábrázoló pornográf tartalmú felvételek készítése, forgalmazása, megosztása, illetve azok 
közzététele miatt, amely nemzetközi méreteket ölt. 
 

A nők áldozattá válásának leggyakoribb színtere a család. Jellemző a testi, lelki bántalmazás, a 
szexuális erőszak, az ilyen cselekmények folytonossága, az anyagi vagy érzelmi függőség. Ezek 
a tényezők összefoglalóan a családon belüli erőszak megnyilvánulási formái. Ebben az áldozati 
körben is magas a látencia, mert maguk a nők a félelem és a szégyenérzet miatt nem tesznek 
feljelentést, míg a szomszédok nem kívánnak beleavatkozni mások magánéletébe. 
A szexuális, főként útonállás-szerű bűncselekmények áldozatai is jellemzően egyedüli nők, 
azonban az adatok szerint itt túlnyomó többségben a környezet közömbössége is közrejátszik a 
bűncselekmények megvalósulásában.   
 

Az idős emberek korukból eredően figyelmetlenebbek, érzékszerveik állapota, fizikai állapotuk 
miatt kevesebb sikerrel léphetnek fel a bűnelkövetőkkel szemben. Könnyedén be lehet férkőzni 
a bizalmukba, ugyanakkor ez kiszolgáltatottá teszi őket. Ebből eredően túlnyomó többségben 
vagyon elleni bűncselekmények áldozatává válnak. 
 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítés lehetőségéről törvény 
rendelkezik. Azért, hogy a bűncselekményt elszenvedett és emiatt veszélybe került személyek 
társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmei enyhüljenek, az állam az áldozatok részére azonnali 
pénzügyi segélyt adhat személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén. Egyéb szolgáltatásként 
az előbbi sértetti körtől bővebb áldozati körben egyéb szolgáltatást is nyújthat, így például 
érdekérvényesítés elősegítése, tanúgondozás, védett szálláshely biztosítása. 
A kárenyhítés egy összegben vagy járadék formájában kerül juttatásra. 
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15. Elérhető pontszám 30 pont 
 
A szemléről, mint bizonyítási cselekményről a 2017. évi XC. törvény rendelkezik. Szemlét kell 
tartani, ha a bizonyítandó tény megismeréséhez vagy megállapításához személy, tárgy vagy 
helyszín megtekintése, illetve tárgy vagy helyszín megfigyelése szükséges. 
 

A szemlén fel kell kutatni és össze kell gyűjteni a tárgyi bizonyítási eszközöket, és gondoskodni 
kell a megfelelő módon történő megőrzésükről. A szemle alkalmával a bizonyítás 
szempontjából jelentős körülményeket részletesen rögzíteni kell, így különösen a szemle tárgya 
felkutatásának, összegyűjtésének menetét, módját, helyét és állapotát.  
A tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása, rögzítése és biztosítása során úgy kell eljárni, hogy 
az eljárási szabályok megtartása utólag is ellenőrizhető legyen. 
A szemle tárgyáról, ha lehetséges és szükséges kép, hang illetve kép- és hangfelvételt, rajzot, 
vagy vázlatot kell készíteni, és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
Ha a szemle tárgyát a nyomozás során egyáltalán nem vagy csak jelentős nehézség, illetve 
költség árán lehet a helyszínen megtekinteni, a szemlét az elrendelő szerv előtt kell 
megtekinteni. 
A szemle lefolytatására szemlebizottságot kell összeállítani, amelynek vezetője a 
szemlebizottság-vezető. A bizottság tagja rajta kívül a bűnügyi technikus, illetve szükség esetén 
nyomozókutya-vezető, illetve szakértők, szaktanácsadók, akik lehetnek orvosok vagy más 
szakemberek. 
A szemlebizottság kivonulás előtt tájékozódik a helyszín és az esemény jellegéről, a szemle 
tárgyáról és ennek megfelelően gondoskodik a bizottság összetételéről. 
Kiérkezést követően a bizottságvezető meghallgatja a helyszínbiztosító rendőr jelentését az 
addigi tevékenységről, a tanuk által elmondottakról, illetve tájékozódik az eseménnyel 
kapcsolatban. 
A szemlebizottság megvizsgálja a szemle tárgyát, dokumentálja a feltalált tárgyak helyzetét, 
állapotát, felkutatja a cselekménnyel összefüggő bizonyítási eszközöket, majd azokat rögzíti, 
csomagolja. Ennek során jegyzőkönyvet, képfelvételeket, videofelvételeket, rajzokat készít. 
Amennyiben indokolt a bizottság vezetője intézkedik a nyomon üldözés végrehajtásáról. 
 

A helyszín fajtáját tekintve lehet: 
- valódi, amely az a konkrét hely, ahol a bűncselekményt elkövették és felfedezéskori 

állapotában megőrizték; 
- változtatott, mely a bűncselekmény valóságos helyszíne, de azt szándékosan vagy nem 

tudatos módon megváltoztatták; 
- koholt, ahol egy meg nem történt bűncselekmény látszatát keltik; 
- tagolt a helyszín, ha egymástól jól elkülöníthető helyre tagolódik a bűncselekmény 

elkövetése; 
- mozgó a helyszín, amikor közlekedési eszközön követik el a bűncselekményt; 
- élő a helyszín, ha a bekövetkező események sorozata miatt nem maradhat a helyszín 

eredeti állapotában.  
A szemle során szakérőt lehet alkalmazni, így a cikkben szereplő muzeológus szakértő jelenléte 
is törvényes volt. 
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16. Elérhető pontszám 30 pont 
 

Az utasítás az elöljáró által az alárendelt részére kiadott feladatok meghatározása, amely 
valaminek a megtételére, végrehajtására irányul, az alárendelt irányításának eszköze. 
Az elöljárónak joga, hogy utasítást adjon, az alárendeltnek kötelessége annak végrehajtása. 
Az utasításokat a szolgálati út betartásával kell kiadni, ugyanígy kell előterjeszteni a kérelmeket 
is. Az alárendelt a szolgálati út mellőzésével kapott utasítást jelenti közvetlen szolgálati 
elöljárójának. 
A szolgálati út a szolgálati érintkezésnek, az ügyek intézésének az a módja, amikor az ügy a 
közvetlen parancsnok és a közbeeső szolgálati elöljárók útján jut ahhoz, akinek abban döntési, 
utasítási, parancsadási, intézkedési joga vagy kötelessége van. 
 

Az utasítás tartalmával kapcsolatos követelmény, hogy az legyen 
- rövid, 
- világos, 
- határozott, 
- érthető, 
- egyértelmű, 
- végrehajtható. 

Az utasítás kiadása történhet 
- írásban, 
- szóban, 
- technikai eszközökkel, 
- jelekkel. 

 

Az alárendelt a kapott utasítást, az „Értettem” szóval köteles jelenteni. Indokolt esetben a 
szolgálati elöljáró köteles meggyőződni arról, hogy az alárendelt pontosan megértette az 
utasítást. A távbeszélőn adott utasítás jogosultságáról kétség esetén visszahívással kell 
meggyőződni. 
 

Az alárendelt a feladata teljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró utasításait. 
Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el. 
Az alárendelt a szolgálati elöljáró jogszabálysértő utasításának teljesítését - például amellyel 
szabálysértést valósítana meg - nem tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértő jellegére, ha 
az számára felismerhető, haladéktalanul köteles az elöljáró figyelmét felhívni. Ha az elöljáró 
az utasítást fenntartja, azt az utasított kérelmére köteles írásba foglalva kiadni. Az írásba 
foglalás megtagadása vagy elmaradása az utasítást adó közvetlen felettesénél bejelenthető, de 
az utasítás teljesítésére nincs halasztó hatálya. 
Ha az utasítás végrehajtását elháríthatatlan akadály lehetetlenné teszi, ezt a körülményt az 
utasítást adó szolgálati elöljáró felé haladéktalanul jelenteni kell. Ha az alárendelt kapcsolata 
megszakad a szolgálati elöljárójával, utasítás hiányában köteles a jogszabályok és más 
rendelkezések előírásai szerint önállóan eljárni. 
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Az utasítást az alárendelt ellentmondás nélkül, kellő időben és a legjobb tudása szerint hajtja 
végre. Ha a parancs teljesítését másik szolgálati elöljáró parancsa akadályozná, az alárendelt az 
előzőleg kapott utasítást köteles jelenteni. Ha a szolgálati elöljáró ennek ellenére utasítást ad 
parancsa végrehajtására, azt teljesíteni kell. Az utóbbi utasítás teljesítését követően az első 
utasítás végrehajtását meg kell kezdeni, valamint folytatni kell. 
Az első utasítás teljesítésének elmulasztásáért, késedelmes teljesítéséért az új utasítást adó 
szolgálati elöljáró felelős. Az, aki az újabb parancsot adta, értesíti erről az előző utasítást adó 
szolgálati elöljárót. Az utasítás végrehajtását mindkét szolgálati elöljárónak jelenteni kell. A 
fontosabb utasításokat a szolgálati elöljáró írásban adja ki, és gondoskodik az érintett 
beosztottak előtt történő kihirdetésükről. 
A végrehajtott utasítást a parancsot adónak jelenteni kell. 
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