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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, 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. feladat Összesen 3 pont 
 

terrorizmus, bűnmegelőzési, bűncselekményből    
 
 
2. feladat Összesen 3 pont 

 
hivatásos állományú rendőrök, 
közalkalmazottak, 
tisztjelöltek 

 

Megjegyzés: A feladat a 2019. 02. 01-je előtti állapotot tükrözi. Ha a vizsgázó válaszában 
a hatályos törvényben meghatározott válaszelemet, a közalkalmazottak helyett a 
rendvédelmi igazgatási alkalmazottak meghatározást írja, jár az 1 pont. 
 

 

3. feladat Összesen 4 pont 
 

  irányítja, vezeti, beszámol, nem 
 

4. feladat Összesen 6 pont 
 

  

feladat iparbiztonság polgári védelem tűzoltóság 
nukleárisbaleset-elhárítás x   
a létfenntartáshoz szükséges anyagi 
javakat veszélyeztető hatások 
elhárítása 

 x  

természeti csapás, baleset, káreset 
által előidézett veszélyhelyzet során 
az emberélet, a testi épség és az 
anyagi javak védelme érdekében 
elsődleges beavatkozói tevékenység 

  x 

a veszélyes áruk szállításának ellen-
őrzése 

x   

a veszélyeztetett személyek men-
tése, a tűz terjedésének megakadá-
lyozása 

  x 

települések valós veszélyeztetett-
ségén alapuló rendszeres kocká-
zatértékelés 

 x  
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5. feladat Összesen 3 pont 

   
a) nagy méretarányú, b) méretarányosan nem tudunk kifejezni, c) sík, dombos és hegyes 

 

 
H, I, H, H, H, I 

 

 
a) helyszínbiztosítás 
 
b) saját észlelése, állampolgári bejelentés, elöljáró utasítása 
 
c) – szolgálatban lévő rendőr nincs jelen, és az értesítésével járó késedelem, az intézkedés 

elmaradása a bűnüldözés érdekeire, az élet- és vagyonbiztonságra másként el nem 
hárítható hátrányt jelentene,  

– a szolgálatban lévő rendőrnek kell segítséget nyújtani. 
       

Megjegyzés: elfogadható minden más megfogalmazású, de a megadottal tartalmában 
megegyező válasz is. 

 

 
a)   B) ;             b)  A),  D),  F) ;                 c) A),  D)  

 

a) A)      b) A)      c) A)      d) B  

 

a) D, A, E, C, B 

b)  Büntethetőséget kizáró okok: A, D, E, F  
 
     Büntethetőséget megszüntető okok: B, C 
 
    Megjegyzés: csak minden helyes válaszelem megadása esetén jár az 1-1 pont. 

6. feladat Összesen 6 pont 

7. feladat Összesen 6 pont 

8. feladat Összesen 6 pont 

9. feladat Összesen 4 pont 

10. feladat Összesen 7 pont 
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 közúti közlekedés biztonsága és az ember élete, testi 
épsége és egészsége 

Elkövetési magatartás  
 csak gondatlan bűnösséggel követhető el 
Elkövetési tárgy  
eredmény  
 csak olyan személy lehet az elkövető, aki a közúti 

közlekedési szabályok hatálya alatt áll 
 a szabályszegésnek ok-okozati összefüggésben kell 

állnia a 8 napon túl gyógyuló testi sérülés kelet-
kezésével 

 

 

A: 5,   B: 6,   C: 2,   D: 3,   E: 4 
 
 

  

11. feladat Összesen 7 pont 

12. feladat Összesen 5 pont 
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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. 
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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 szempont-
jából 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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13. Elérhető pontszám 20 pont 
 
Az országos rendőrfőkapitány 2007-ben tette közzé a hivatásos állományú rendőrök részére 
az etikai kódexet, melynek célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon mind a 
szolgálatban, mind a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások tekintetében, morális 
alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, egyben megfelelő védelmet nyújtson 
mindazok számára, akik normakövető módon járnak el, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a 
kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez. A Rendőri Hivatás 
Etikai Kódexe azokat az elvárt magatartási formákat írja le, melyek a hivatásos állomány 
törvényben megfogalmazott kötelezettségein túl, a társadalmi igényt és a rendőrség önmagával 
szemben elvárt értékeket közvetíti. 

Ilyen a köz szolgálatáról és a testülethez tartozásról szóló érték, mely szerint a rendőr hivatását 
az előírások és a vezetők utasításainak betartásával, az esküjében foglaltak szerint 
gyakorolja, tudása legjavát nyújtja. Cselekedeteivel erősíti a testület belső egységét és a 
szervezet jó hírnevét.  

A tisztességről szóló fejezet a becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó rendőr képét mutatja 
be, aki elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép, és elutasít minden olyan 
ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására.  

A kódex világossá teszi, hogy a rendőr erőszakot kivételesen, kizárólag a törvényes cél 
elérése érdekében, jogszerű formában és szükséges mértékben alkalmaz, kerüli az 
önkényes erőszak minden formáját, míg máshol leírja, hogy nem alkalmaz kínzást, könyörtelen, 
embertelen vagy megalázó bánásmódot, és ezt mástól sem tűri el. Empátiával fordul 
embertársai felé, védelmet és segítséget nyújt a rászorulóknak. 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló rész szerint a rendőr elismeri és védi az emberi 
méltóságot, tiszteletben tartja az emberi és a személyiségi jogokat. Elfogulatlanul jár el 
nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, vallási és politikai 
meggyőződésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül. 

A felelősségtudatos rendőri tevékenységet tekintve a kódex kifejti, hogy a rendőr szolgálati 
feladatai végrehajtásáért felelősséggel tartozik. Tudatában van annak, hogy saját személyén 
keresztül az egész testület megítéléséért is felelős, tevékenységét törvényesen, szakszerűen, 
hatékonyan végzi. Egyenruhája és polgári öltözéke tiszta, rendezett.  

A rendőri vezetőről szóló értékrend szerint a vezető tiszteletben tartja beosztottjai emberi 
méltóságát, gondoskodik róluk, megbecsüléssel és részrehajlás nélkül irányítja őket. 
Tanácsaival és iránymutatásaival segíti a munkavégzést. Betartja és betartatja a törvényeket, 
magas szintű követelményeket támaszt. 

A rendőr magánéletét tekintve példamutató, nem sérti a közerkölcs és a jó ízlés szabályait. 
Szabadidejében nem folytat olyan tevékenységet, amely hivatásával összeegyeztethetetlen, 
különösen, ha azzal bűncselekményt, szabálysértést követne el. 

A közbizalmat súlyosan veszélyeztető cselekmények vagy a kifogástalan életvitel 
követelményének sérelme esetén akár a szolgálati viszony megszüntetésére is sor kerülhet. 
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14. Elérhető pontszám 30 pont 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről a 
2012. évi II. törvény rendelkezik. A törvény szerint szabálysértés az a törvény által 
büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. 
 
A jogszabály a szabálysértés miatt alkalmazható joghátrányokat kettő csoportba sorolja, 
úgymint büntetések és intézkedések. Büntetésként nevesíti a szabálysértési elzárást, a 
pénzbírságot és a közérdekű munkát. Intézkedés a járművezetéstől eltiltás, az elkobzás, a 
kitiltás és a figyelmeztetés. 
A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, 
akár más bűncselekményt kövessen el. 
Szabálysértési elzárás olyan személyi szabadságot korlátozó büntetés, amelyet csak bíróság 
szabhat ki. A szabálysértési elzárás legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama 
hatvan nap. A szabálysértési elzárás tartamába a szabálysértési őrizet, valamint a négy órát 
meghaladó tartamú előállítás tartamát be kell számítani. 
A pénzbírság vagyoni hátrányt eredményező büntetés, amely legalacsonyabb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető 
szabálysértések esetén háromszázezer forint. 
Abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy a pénzbírságot nem fizeti meg, a bíróság 
azt szabálysértési elzárásra változtatja át. Az átváltoztatás során ötezer forintonként egy napi 
szabálysértési elzárást kell számítani. 
Az eljárás alá vont személyt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő 
megváltásáról a szabálysértési hatóság a határozatában, illetve a bíróság a végzésében 
tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a pénzbírságot milyen tartamú közérdekű 
munkával válthatja meg az eljárás alá vont személy. 
 
A közérdekű munka a mozgás, helyválasztás valamint a munka megválasztásának 
szabadságát korlátozó büntetés. Kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a számára 
meghatározott munkát elvégezni, de a személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. 
A közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni, melynek legkisebb mértéke 
hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra. 
Ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a 
közérdekű munka hátralévő részét hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra 
változtatja át. 
 
A törvényben meghatározott első intézkedési nem a járművezetéstől eltiltás. Az eljárás alá vont 
személy eltiltható, illetve el kell tiltani a járművezetéstől, ha a szabálysértést engedélyhez 
kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el. A járművezetéstől eltiltás 
meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is vonatkozhat. A járművezetéstől eltiltás 
legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év. 
 
Elkobzás esetén a vagyonhoz fűződő jogok csorbulnak. A szabálysértési eljárás során 
ugyanis el kell kobozni azt a dolgot, amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül 
használtak vagy arra szántak, illetve amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik, vagy 
amely veszélyezteti a közbiztonságot. 
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Az a dolog is elkobzás alá esik, amely szabálysértés elkövetése útján jött létre, vagy amelyre 
a szabálysértést elkövették. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll. 
A kitiltás a mozgás, - helyváltoztatás szabadságát sértő intézkedés. A sportrendezvényen való 
részvétellel, az odautazással vagy az onnan történő távozással összefüggő szabálysértés miatt 
az eljárás alá vont személy kitiltható bármely sportrendezvényről, sportlétesítményből, 
de bizonyos szabálysértés esetén akár kereskedelmi létesítményből is. A kitiltás legrövidebb 
tartama hat hónap, leghosszabb tartama két év. 
A figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha a szabálysértés az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú, és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás 
várható. A figyelmeztetéssel a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a rosszallását fejezi ki, 
és felhívja az eljárás alá vont személyt arra, hogy a jövőben tartózkodjon szabálysértés 
elkövetésétől. 
 
15. Elérhető pontszám 30 pont 
 
A kriminalisztikai azonosítás célja egy, a nyomozás során keresett, majd ellenőrzött személy 
vagy tárgy megkülönböztetése az összes többi tárgytól vagy személytől. Az azonosság 
jelentőségét kriminalisztikai szempontból az adja, hogy minden személy vagy tárgy csak 
önmagával lehet azonos. Az azonosítás egy folyamat, mely során az első lépés az azonosító 
objektumok begyűjtése. Az objektumok a valóságban a nyomok összességét, az elkövetőre 
vagy egyéb tárgyak jelenlétére utaló anyagmaradványokat jelentik. Az esetek túlnyomó 
többségében ez a folyamat a helyszíni szemle keretén belül történik. 
A folyamat második elemeként el kell dönteni, hogy ezek az objektumok alkalmasak-e 
azonosításra, tehát rendelkeznek-e olyan ismérvekkel, amelyek az azonosítást lehetővé teszik. 
Ezt követi harmadik lépésként olyan minták begyűjtése, amelyek lehetővé teszik a tényleges 
összehasonlító vizsgálatot.  
A vizsgálat kívánt eredménye az azonosság megállapítása, az, hogy az adott nyomot a konkrét 
nyomképzővel történt kölcsönhatás hozta létre. Bizonyos esetekben csupán részbeni azonosság 
állapítható meg, amely a kétséget kizáró bizonyosságot erősíti, de nem támasztja alá. 
 
A nyom a nyomképző külső felületbeli, funkcionális tulajdonságainak a nyomhordozón 
történő visszatükröződése. A nyomok osztályozhatók a nyomképző fajtája, a 
nyomhordozón való ábrázolódás szerint, valamint a keletkezés mechanizmusa alapján. 
 
A nyomképző fajtája szerint beszélhetünk emberi testrészek nyomairól, mint kéz, -lábnyom, 
de akár homlok, orr, fül vagy fog nyomokról. E körben nevesítjük a fedett testrészek nyomait 
is. Az állatok nyomai szintén ebbe a halmazba sorolhatók. Az eszközök, gépek, egyéb 
tárgyak nyomai szintén ide sorolhatók (szerszámok nyomai), de a közlekedési eszközök 
nyomai is a gépek nyomai közé sorolandók. 
 
A nyomhordozón való ábrázolódás szerint megkülönböztetünk térfogati nyomokat és 
felületi nyomokat. A térfogati nyomok jellemzője, hogy térben kiterjedő, mérhető 
szélességgel, hosszúsággal és az esetek többségében mélységgel rendelkeznek. Ilyen nyom 
lehet a szúrás, feszítés, horpadás. A felületi nyom sajátossága, hogy olyan kismértékű 
magassággal vagy mélységi kiterjedéssel bír, hogy annak mérése nehézségbe ütközik, így 
méretét tekintve hosszúságát és szélességét mérhetjük. Jellemzően rétegleválási vagy 
réteglerakódási nyomokról beszélhetünk, melyek sajátossága, hogy a nyomképző és 
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nyomhordozó felületbeli sajátosságait tükrözi a nyom. Leggyakoribb ilyen nyom a kéz,- vagy 
különösen az ujjnyom töredéket ábrázoló nyom. 
 
A nyom keletkezési mechanizmusa alapján jellemzően statikus illetve dinamikus 
nyomokat különböztetünk meg. A statikus nyom esetén a nyomképző és nyomhordozó a 
kölcsönhatás során nem mozdul el egymáson, amely az esetek jelentős részében jól körülírt, 
határokkal rendelkező nyomot eredményez. A dinamikus nyom keletkezése során a nyomképző 
és nyomhordozó nem csak kölcsönhatásba lép egymással, érintkezik, hanem el is mozdul, így 
jön létre tipikusan a csúszási vagy metszett nyom. 
Ezen túl további csoportosításról is beszélhetünk, úgymint mechanikai, termikus vegyi, vagy 
fotokémiai nyomokról. Méretük alapján mikró vagy a makró nyomokat különböztetünk meg. 
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