
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint
 Javítási-értékelési útmutató 2012 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

BELÜGYI RENDÉSZETI 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 

m
á

ju
s 

1
5

. 



Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 2 / 11 2020. május 15. 

 
 

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 4 pont 
 

 A) c) helyszíni bírság 
 B) c) a szabálysértési hatóság tagja 
 C) a) ha a terhelt a magyar nyelvet nem ismeri 
 D) c) elzárás 

 
2. Elérhető pontszám  4 pont 

 
 A) oldalmetszés 
 B) azimut 
 C) közepes méretarányú térképek 
 D) meghatározott alakú jelek 

 
3. Elérhető pontszám 4 pont 
 

Alany: aki 
Elkövetési magatartás: megöl 
Elkövetési tárgy: mást 
Motívum vagy célzat: méltányolható okból származó erős felindulásban 

  
4. Elérhető pontszám 11 pont 
 

 
 A) rend, szabályok, állapot 
 B) életviszonyoknak, joggal, közrend, erkölcs 
 C) rendvédelem, személyek, megszakítására, helyreállítására 

  
5.  Elérhető pontszám 6 pont 
 

 A) nukleáris baleset 
 B) Sievert 
 C) mentesítésnek 
 D) ha az adott fertőző betegség lappangási idejének 2, 2 és félszerese eltelt 
 E) megelőző tűzvédelem 
 F) letakarás 

 
6. Elérhető pontszám 7 pont 
 

H  ; I  ; H  ; I  ; I  ; I  ; H 
 
7. Elérhető pontszám 4 pont 
 

 A) társtettesség / társtettesek 
 B) kisebb kárról 
 C) elfogás és előállítás vagy előállítás 
 D) bilincs 
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8. Elérhető pontszám 5 pont 
 

törzsőrmester, törzszászlós, főhadnagy, alezredes, vezérőrnagy 
 
9. Elérhető pontszám 3 pont 

 
1.: b);   2.: a);   3.: c) 

 
10. Elérhető pontszám 3 pont  
 

- általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
- belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok ellátására létrehozott szerv 
- terrorizmust elhárító szerv 

 
11. Elérhető pontszám 3 pont 
 

Alapeseti tényállás: 1. ; Minősített eseti tényállás: 3. ; Privilegizált eseti tényállás: 2. 
 
12. Elérhető pontszám 6 pont 
 

 A) defibrillátor 
 B) alkohol 
 C) gumikesztyű 
 D) belső vérzés 
 E) ficam 
 F) fedő kötés 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 
 

A SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

A szöveges feladatok javítása 
 
A javasolt megoldásokban:  

• vastagon szedett betű jelöli a kötelező tartalmi elemeket, melyeknek meg kell jelenniük 
a megoldásban, 

• aláhúzás jelöli azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a maximálisra 
értékelt megoldásban, és azokat a szövegrészeket, melyek a megadott részkérdések és 
szempontok összefüggéseit fogalmazzák meg. 

 
A megadott megoldási szempontoknak megfelelően minden megoldási javaslat külön 
bekezdésben szerepel. Ez nem jelent a feladat teljes megoldása során logikai sorrendet, az ettől 
való eltérés lehetséges. A javasolttól eltérő, de a javítási-értékelési útmutatónak egyéb 
szempontból megfelelő tartalmi vagy logikai felépítésű válaszok is elfogadhatók! 
 
  
 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. 
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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. 

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. 
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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. 

  
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. 
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13. Elérhető pontszám 20 pont 
 
A mellékelt térkép Budapest főváros sziluettjét és a kerületek közigazgatási határait mutatja, a 
kerületek számozásának feltüntetésével, amelyhez két adatsort rendeltek. Az ilyen típusú 
térképek nem a tájékozódást szolgálják, hanem tájékoztató jellegűek. Céljuk, hogy a 
megjelenített adatok földrajzi eloszlását bemutassák. A térképről hiányoznak azok a tartalmi 
elemek és jelölések is, amelyek a tájékozódást segítő térképeken szükségképpen 
megjelennek, mint a méretarány, úthálózat, vízrajzi és domborzati jelölések (színezés, 
illetve szintvonalak) vagy a különféle egyezményes térképészeti jelek. 
Mivel az ilyen térképek tájékoztató jellegűek, így egyszerre szolgálják a rendészeti szerv, 
jelen esetben a rendőrség szakmai feladatainak eredményesebb szervezését, az erők és 
eszközök hatékony felhasználását, szükség szerinti átcsoportosítását. Emellett az 
önkormányzatok, rajtuk keresztül pedig a lakosság tájékoztatását is. Az információk 
átadása elősegíti a rendőri szervek és a lakosság együttműködését. 
A térkép két adatsort tartalmaz kerületenként. A felső, világosabb szürke színnel jelölt a 
100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számát, míg a sötétebb szürkével jelölt szám a 
regisztrált bűnelkövetők mennyiségét mutatja 100 ezer lakosra vetítve. A kerületeket is a 
szürke eltérő árnyalatával színezték, de ehhez nem tartozik jelmagyarázat, így nem lehet 
biztosan megállapítani, hogy az a jobb elkülöníthetőséget segíti, vagy összefügg a megjelenített 
adatok mennyiségével.  
Az adatok alapján következtetések vonhatók le arra nézve, hogy az adott földrajzi terület 
bűnügyi fertőzöttsége milyen magas, és hány elkövető vált ismertté Budapest 
kerületeiben. 
Ennél komolyabb következtetések sajnos nem vonhatók le, mivel a térképen nincs 
feltüntetve az, hogy az adatok milyen időszakra vonatkoznak, így nem tudjuk, hogy a térkép 
az aktuális helyzetet vagy egy korábbi állapotot jelenít meg. 
Az leolvasható a térképről, hogy Budapest V. kerülete kiemelkedik a többi közül, mert az 
adatok szerint 33846 bűncselekményt regisztráltak, és ez majdnem háromszor annyi, mint a 2. 
helyen álló VIII. kerületben (13211). A főváros legbiztonságosabb kerületei a XVI. (2552) 
és a XXII. (2637). 
A bűnelkövetők száma a II. kerületben a legalacsonyabb (417), és a XIX. kerületben a 
legmagasabb (3866). 
 
Megjegyzés: a válasz során azt kell figyelembe venni, hogy a vizsgázó a térképi ábrázolással, 
és a megjelenített adatokkal kapcsolatban logikus következtetéseket és megállapításokat tesz, 
kiemeli-e az ábrázolás esetleges hiányosságait.  
 
14. Elérhető pontszám 30 pont 

 
A járványok, ezen belül a fertőző állatbetegségek kialakulásának megelőzése, az ezek 
jelentette veszélyhelyzetek leküzdése csak az állami szervek összehangolt igazgatási és 
rendészeti feladatainak végrehajtásával lehetséges. Ebben meghatározó szerep hárul a 
katasztrófavédelem polgári védelmi erőire és eszközeire, valamint a vele együttműködő 
állategészségügyi, élelmiszerlánc biztonsági és népegészségügyi intézményekre is. 
A forrásban szereplő afrikai sertéspestis (ASP) különösen veszélyes, mert a vaddisznók 
mellett a házisertésekre is ugyanakkora veszélyt jelent, és jelenleg nem gyógyítható, a 
megfertőződött állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. Mivel a vírus a beteg állat minden 
testváladékával fertőzhet, így közvetve vagy közvetlenül is megfertőzhet más állatokat, ezért 
továbbterjedésének megakadályozása csak az érintett állomány teljes elpusztításával 
lehetséges. 
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Bár a vírus az emberre nem jelent veszélyt, és ezáltal közegészségügyi kockázata nincs, az 
állattartók és közvetve az ország gazdasági érdekeire komoly veszéllyel jár, mivel e leölt 
állomány gazdasági hasznosítására nem kerülhet sor. Emellett az ártalmatlanítás, a tartási 
helyek fertőtlenítése, a sertéstartás, felvásárlás, feldolgozás és kereskedelem korlátozása 
regionális, országos vagy nemzetközi szinten is jelentős költségeket emészt fel, illetve 
gazdasági kárt okoz. 
A járványok kialakulásának megelőzése érdekében a katasztrófavédelem és a vele 
együttműködő szervek felvilágosító tevékenységet, kockázatelemzést és veszélyhelyzeti 
tervező munkát végeznek, ennek során felhívják az érintettek figyelmét a különféle 
állategészségügyi szabályok betartására, és hatósági feladataik ellátása során ellenőrzik is azok 
betartását. 
A Kormány és a rendészeti szervek részére különleges felhatalmazást biztosítanak az 
Alaptörvény 48-54. cikk rendelkezései, melyek a különleges jogrend bevezetésének 
feltételeit tartalmazzák. Ha a veszélyhelyzet elhárítása kormányzati szintű beavatkozást 
igényel, akkor ezek életbe léptethetők. Az Alaptörvény mellett a részletszabályokat a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (Kat.) tartalmazza, mely meghatározza a nemzeti védekezés rendszerét, 
a védekezés, mentés kárelhárítás szerveit, azok feladat és hatásköreit. Ilyen esetben a 
rendőrség és a Magyar Hondvédség állományára és eszközeire is különleges feladatok 
hárulnak, melyeket további törvények állapítanak meg. A rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény (Rtv.) mellett a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (Hvt.) 
az Alaptörvény XXXI. cikkével összhangban nem csak a fegyveres erők, de a lakosság, így 
valamennyi állampolgár esetében kötelező érvényű szabályokat tartalmaz a védekezés 
formáit illetően. 
Már az országhatáron érvényt kell szerezni az elrendelt óvintézkedéseknek, ezek közé 
tartozik az utasforgalomban a poggyászok szigorított ellenőrzése, a sertéshúsból készült, 
nem hőkezelt élelmiszerek elkobzása, az országba belépő teher- és személygépjárművek 
fertőtlenítése is. Ebben a rendőrség határőrizeti szolgálati ága is közreműködik. 
Mivel a betegséget a határokon ellenőrzés nélkül közlekedő vaddisznók könnyen 
behurcolhatják, ezért a hivatásos vadászok, erdészek, erdészeti szakszemélyzet, valamint a 
jogosult erdészeti szakszemélyzet a vadon elhullott és kilőtt állatokból is mintát köteles 
szolgáltatni a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága részére. A minták 
segítségével megállapítható és nyomon követhető a betegség megjelenése és terjedése. Ettől a 
pillanattól kezdve a sertéstartók részére szigorú rendszabályok vezethetők be, a 
korlátozások megszegőivel szemben szankciók alkalmazására kerülhet sor. 
A rendszabályok között ki kell emelni az állatok zártan történő tartásának elrendelését, a 
karanténszabályok alkalmazását, fertőtlenítés elrendelését, valamint az elhullás bejelentésére 
kötelezést is. 
A vadásztársaságokra fontos szerep hárul a területükön élő vadállomány figyelemmel kísérése 
szempontjából. 
A beavatkozás, mentés, kárelhárítás időszakában fontos szerep hárul még az 
állatorvosokra és a rendőrökre is egyrészt az információk összegyűjtésével kapcsolatban, 
másrészt a kényszerintézkedések alkalmazása során, mivel a karanténszabályokat akár 
hatósági kényszerrel vagy a törvényes erőszak alkalmazásával is be kell tartatni. Emellett 
meg kell akadályozni, hogy a fertőzés az érintett területről bármilyen módon kijuthasson. 
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15. Elérhető pontszám 30 pont 
 
A két hír szervesen kapcsolódik valamennyi rendészeti szerv működéséhez, hiszen a belső 
rend, fegyelem, valamint a megfelelő színvonalú szolgálatellátás biztosításában alapvető 
fontossága van a kiemelkedő teljesítmények elismerésének, és a fegyelemsértő 
magatartások megtorlásának is. 
Az első hír elismerések átadásáról szól, amelynek érintettjei nem csak a hivatásos állomány 
tagjai, hanem a velük együttműködő, e feladatukat kiemelkedő színvonalon teljesítő 
állampolgárok is. Utóbbiak jutalmazása a rendészeti szerv és a lakosság 
együttműködésének erősítését hivatott szolgálni, ami másokat is ösztönöz a köz 
szolgálatában állók támogatására, a rendészeti szakmai feladatokban való önkéntes 
szerepvállalásra. 
A második hír a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának fegyelmi büntetésként 
történő megszüntetéséről szól, melynek alapja egy általa elkövetett jogellenes cselekmény 
(tulajdon elleni szabálysértés) volt. E súlyos fegyelmi büntetés kiszabására azért került sor, 
mert a hivatásos állomány tagja méltatlanná vált a rendészeti hivatás gyakorlására, 
cselekménye alkalmas arra, hogy alapjaiban ingassa meg a rendészeti szervekbe vetett 
közbizalmat, aláássa a rendőri hivatás tekintélyét. 
Mindkét esetben az állományilletékes parancsnok hozza meg a döntést. Első esetben az 
elismerés lehetőségeiről, és formájáról, amelyre több lehetőség is van. A rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 
évi XLII. törvény (Hszt.) alapján elismerés lehet pl.:  

- írásbeli dicséret, 
- miniszteri elismerő oklevél, 
- pénz- vagy tárgyjutalom, 
- a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, emléktárgy, 
- hazai vagy külföldi jutalomüdülés, 
- egy fizetési fokozattal való előresorolás, 
- eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés, 
- tanácsosi vagy főtanácsosi kitüntető cím, 
- a miniszter által alapított díj, plakett, emléklap, valamint 
- szolgálati jel. 

Az állományilletékes parancsnok javaslatot tehet a hivatásos állomány tagjának magasabb 
szintű elismerésére, pl. országos parancsnoki vagy miniszteri elismerés átadására, odaítélésére 
is, de ebben az esetben a döntési jogkör is átkerül a magasabb szintű vezetőhöz. 
 
A fegyelmező jogkört szintén az állományilletékes parancsnok gyakorolja. A fenyítés 
kiszabása – csakúgy, mint a büntetések alkalmazása – kettős célt szolgál: 

- szankcionálja az elkövetett cselekményt, 
- visszatart a fegyelemsértéstől, így megelőző célt szolgál. 

A fenyítés megelőző célzata nem csak a fegyelemsértést megvalósító hivatásos 
állományúra vonatkozik, hanem az állomány minden tagjára hatást gyakorol, hiszen a 
fegyelmi büntetések következetes alkalmazásával visszatartja az állomány tagjait a 
fegyelemsértések elkövetésétől. 
Az állományilletékes parancsnok fegyelmező jogkörének gyakorlása során több, a Hszt.-
ben meghatározott fegyelmi büntetés közül választhat: 

- feddés, 
- megrovás, 
- pénzbírság, 
- egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés, 
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- a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása hat 
hónaptól két évig terjedő időtartamra, 

- eggyel alacsonyabb rendfokozatba hat hónaptól két évig terjedő időtartamra 
történő visszavetés, 

- alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés, egy évtől két évig terjedő időtartamra, 
vagy 

- szolgálati viszony megszüntetése. 
Az állományilletékes parancsnok – az ártatlanság vélelmének elve alapján – a fegyelmi 
eljárás felfüggesztése mellett dönthet úgy is, hogy a fegyelmi büntetés kiszabását 
elhalasztja a szabálysértési vagy büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ilyen esetben a 
hivatásos szolgálati jogviszony felfüggesztésére is sor kerülhet az illetmény 50 %-ának 
visszatartása mellett. 
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