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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelőtanárok részére) 
 
A javító tanár csak az útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el.  
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 
 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 
 
A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik: 
 
Rossz vagy hiányzó válasz esetén 0 pontot kell adni. 
 
Azoknál a feladatoknál, amelyeknél 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, de 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, de a 
vizsgázó ennél többet ír, akkor a válaszokat a beírás sorrendjében kell értékelni. A 
megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható.  
Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pont nem vonható le. 

 
Kiváló megoldások esetében sem lehet a megjelölt maximális pontnál többet adni. 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID FELADATOK 
 
1. Válassza ki az alábbiak közül a lopás bűncselekmény minősítő körülményeit és 

karikázza be a helyes válaszok betűjelét! 

a) csoportosan 
b) bűnszövetségben 
c) fegyveresen 
d) üzletszerűen  
e) dolog elleni erőszakkal 
f) zsebtolvajlás útján 
g) előre kitervelten 
h) több ember életét veszélyeztetve 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 4 pont  

2. Egészítse ki a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel az Alaptörvény szerkezetére 
vonatkozó meghatározást! 

Magyarország Alaptörvényének szerkezete 
a) Nemzeti hitvallás 
b) Alapvetések 
c) Szabadság és felelősség 
d) Állam 
e) Záró és vegyes rendelkezések 

Válaszlehetőségek: felelősség, hitvallás, testvériség, Haza, Állam, identitás.  

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 3 pont  

3. Soroljon fel négyet a büntetőeljárásban részt vevő személyek közül! 

- terhelt 
- védő 
- sértett 
- magánvádló 
- pótmagánvádló 
- magánfél 
- egyéb érdekeltek 
- képviselők 
- segítők, támogatók 

Értékelés: minden helyes válaszért 1 pont, összesen 4 pont (A felsoroltak közül 
bármelyik megoldás elfogadható.) 



Rendészeti és közszolgálati ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 4 / 11 2020. május 14. 

4. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Húzza alá a megfelelő választ!  

Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bíróság bűnösségét jogerős ítéletével 
meg nem állapította. 

a) igaz  b) hamis 

Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a terhelt terhére értékelni lehetséges. 

a) igaz  b) hamis 

Büntetőeljárás során csak szóban lehet vallomást tenni. 

a) igaz  b) hamis 

A büntetőeljárás során a terheltet minden esetben védőnek kell képviselnie. 

a) igaz  b) hamis 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 4 pont 

5. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások és karikázza be a helyes 
válaszok betűjelét!  

A jogforrás a jogszabálynál szűkebb fogalomkört takar. 

a) igaz  b) hamis 

A jogrendszer adott állam hatályos jogszabályainak rendezett összessége. 

a) igaz  b) hamis 

A jogalkotás a jogalkotó hatáskörrel felruházott állami szervek tevékenysége, amely jogi 
normák létrehozására irányul. 

a) igaz  b) hamis 

A 2011. január 01-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye bevezette a sarkalatos 
törvény fogalmát. 

a) igaz  b) hamis 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 4 pont  
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6. Határozza meg a helyszínbiztosításról szóló jelentés tartalmát! 

- Kinek a felhívására vagy utasítására érkezett a helyszínre  
- Mikor érkezett a helyszínre 
- Kiket talált a helyszínen 
- Milyen nyomokat és anyagmaradványokat biztosított 
- Milyen intézkedéseket tett 
- Változásokat eszközöltek-e a helyszínen, ha igen, kik és miért 
- Kinek adta át a helyszínt 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 7 pont 

7. Egészítse ki a felsorolt szavak és kifejezések közül a megfelelőkkel az elfogás eseteit! 

A rendőr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja 
azt, 

- akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek; 
- aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai 

elfogatóparancsot adtak ki; 
- akinek őrizetét, letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését, illetve 

elmeállapotának megfigyelését rendelték el; 
- aki az őrizet, a letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, a kiadatási 

letartóztatás, az ideiglenes átadási letartóztatás, az átadási letartóztatás, az ideiglenes 
végrehajtási letartóztatás, a szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során 
megszökött, vagy a fogvatartás helyéről engedéllyel eltávozva oda nem tért vissza, az 
olyan bűnügyi felügyelet szabályait, amelynek során a bíróság a terhelt számára 
előírta, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz 
tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, valamint a távoltartás 
szabályait megszegte, illetve, aki az előzetes kényszergyógykezelés, az 
elmeállapotának megfigyelése, a kényszergyógykezelés vagy a javítóintézeti nevelés 
alól magát kivonta; 

- akinek előállítását külön törvényben meghatározott feltételek alapján elrendelik; 
- aki az ország területén jogellenesen tartózkodik; 
- akinek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 38. § 
(5) bekezdése alapján büntetés-végrehajtási őrizete szükséges. 

Válaszlehetőségek: igazoltatás, jogellenesen, közbiztonsági, szabadságvesztés, 
börtönbüntetés, tetten értek, nemzeti, őrizetét, országos, kényszergyógykezelés, rajta 
kaptak, nemzetközi, jogszerűen, büntetés-végrehajtási, elővezetését, európai, közérdekű 
munka, letartóztatás, őrzését, elmeállapotának, egészségének, előállítását 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen 11 pont 
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8. Egészítse ki a felsorolást! Mit nevezünk az újraélesztés ábécéjének? 

A: Átjárható légutak biztosítása. 
B: Befúvással a légzés pótlása.  
C: Cirkuláció (vérkeringés) pótlása szívkompresszióval 

Értékelés: helyes válaszonként 2 pont, összesen: 6 pont 

9. Az alábbiak közül válassza ki a büntetőeljárás alapelveit és karikázza be a helyes 
válaszok betűjelét! 

a) Hivatalból való eljárás 
b) A tényállás tisztázása 
c) A védelem joga 
d) Helyszíni intézkedés 
e) Az önvádra kötelezés tilalma 
f) Az ártatlanság vélelme  
g) A tanúvallomás 
h) Szakértői vélemény 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen: 4 pont 

10. Egészítse ki a felsorolást! Melyek a helyszíni bírság kiszabásának feltételei? 

1. Az elkövető elismeri a szabálysértést 
2. Elfogadja a kiszabott bírságot 
3. Tudomásul veszi a bírság meg nem fizetésének jogkövetkezményeit 
4. Aláírja a helyszíni bírság nyomtatványt 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen: 4 pont 

11. A felsoroltak közül melyek a belügyminiszter irányítása alatt álló állami szervek? 

a) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
b) Büntetés-végrehajtási Szervezet 
c) Magyar Honvédség 
d) Országos Mentőszolgálat 
e) Országgyűlési Őrség 
f) Terrorelhárítási Központ 
g) Információs Hivatal 
h) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
i) Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
j) Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen: 5 pont 
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12. Egészítse ki rendőrségre vonatkozó fogalmat! 

A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, 
valamint az idegenrendészeti szerv alkotja. 

Értékelés: helyes válaszonként 1 pont, összesen: 4 pont 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 
 

1. Mutassa be a rendőrség közlekedésrendészeti intézkedésére vonatkozó szabályokat!  
 

Alkosson összefüggő szöveget és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a 
megadott témáról! 
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!  
A feladat megoldásának szempontjai:  

- A rendőr közúti közlekedésben végrehajtott ellenőrzései 
- A közlekedési okmányok elvétele 
- Szabálytalanul elhelyezett járművekkel kapcsolatos intézkedés  

 
A rendőr közlekedésrendészeti feladatának ellátása során: 
 

− a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti; 
− a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, az 

okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a jármű 
birtoklásának jogszerűségét, az üzemben tartó, illetőleg a használó 
személyazonosító adatait, a jármű közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a 
forgalomban és a telephelyen ellenőrizheti; 

− a jármű vezetőjét a rendszeresített eszközzel légzésminta, ha nála a vezetési képességére 
hátrányosan ható szer befolyása vagy alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény vagy 
szabálysértés, illetve a közúti közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási 
bírsággal sújtandó szabályszegés gyanúja merül fel, az egészségügyi szolgálat 
igénybevételével vér-, vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta 
adására kötelezheti; 

− a járművezetésre jogosító engedélyt (okmányt), a jármű üzemben tartására vonatkozó 
hatósági engedélyt (okmányt), a rakományhoz tartozó okmányokat, valamint a jármű 
hatósági jelzését a helyszínen elveheti; 

− a forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a jármű vagy vezetőjének állapota a 
közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, és a további jogellenes járműhasználat 
megakadályozása céljából a jármű kulcsait elveheti, illetőleg a járművet más módon 
mozgásában korlátozhatja vagy elszállíttathatja. 

 
A rendőrség, valamint a rendőr feladata ellátása során jogosult a közterületen szabálytalanul 
elhelyezett járművet elszállíttatani vagy egyéb módon eltávolíttatani, ha az a közúti 
forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.  
 
Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű baleseti veszélyt nem jelent, illetőleg, ha az 
a jármű biztonsága vagy bűncselekmény gyanúja miatt szükséges, rögzítésére a jármű 
elszállításáig vagy további intézkedésig kerékbilincs alkalmazható. 

(Elérhető 15 x 1 pont) 
 

Megjegyzés: Minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldásban szereplővel. 
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2. Mutassa be a hivatásos állományú tagok alapvető jogainak korlátozására vonatkozó 
szabályokat!  
 

Alkosson összefüggő szöveget és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a 
megadott témáról! 
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!  
 
A feladat megoldásának szempontjai:  

- A szabad mozgás, tartózkodási hely megválasztása és a véleménynyilvánítás szabadsága 
korlátozására vonatkozó szabályok 

- A gyülekezési és egyesülési jog, az anyanyelvhasználat és a választójog korlátozására 
vonatkozó rendelkezések 

- A munka és foglalkozás szabad megválasztása és a tulajdonjog gyakorlásának 
korlátozása 

 

A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása 

A hivatásos állomány tagja szolgálati érdekből kötelezhető arra, hogy szolgálatteljesítési időn 
kívüli elérhetőségét bejelentse, tartózkodási helyéről a szolgálati elöljárót tájékoztassa, 
szolgálatképes állapotát fenntartsa. 
A hivatásos állomány tagja kötelezhető arra, hogy külföldre utazását szolgálati elöljárójának 
bejelentse. 
A hivatásos állomány tagja tartózkodási helyéről – szabadsága ideje alatt is – a 
szolgálatteljesítési helyére visszarendelhető. 

A véleménynyilvánítás szabadsága 

A hivatásos állomány tagja a részére kiadott parancsot, intézkedést nem bírálhatja, arról a 
jog- és érdekérvényesítő tevékenysége körén kívül véleményt nem mondhat, a szolgálati rendet 
és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet, a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos 
eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat. 

Gyülekezési jog 

A szolgálati helyen a gyülekezési jog alapján nyilvános rendezvény csak az 
állományilletékes parancsnok engedélyével tartható. 
A helyszínen szolgálatot ellátók kivételével a hivatásos állomány tagja egyenruháját 
a) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésen nem viselheti, továbbá 
b) egyéb politikai rendezvényen, valamint a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános 
rendezvényen csak a rendvédelmi szervet képviselő személyként, az állományilletékes 
parancsnok engedélyével viselheti. 

Egyesülési jog 

A hivatásos állomány tagjai érdekképviseleti szerveket az egyesülési jog alapján hozhatnak 
létre, valamint csatlakozhatnak azokhoz. A hivatásos állomány tagjának joga, hogy 
gazdasági és társadalmi érdekei előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű 
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképviseleti szervezetet alakítson, továbbá 
az általa választott szervezetbe belépjen, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjon. 
Az érde-képviseleti szervek szabadon működhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat. 
Sztrájkot azonban nem szervezhetnek.  
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A hivatásos állomány tagja nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek tevékenysége a 
rendvédelmi szerv feladataival ellentétes. 

Az anyanyelv használata 

A rendvédelmi szerveknél a szolgálati érintkezés nyelve a magyar. E korlátozáson túl a 
hivatásos állomány tagja anyanyelvét szabadon használhatja. 

Választójog 

A hivatásos állomány tagja nem lehet országgyűlési, európai parlamenti, helyi 
önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati képviselő, és nem tölthet be 
főpolgármesteri, polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget. 
A hivatásos állomány tagja számára lehetővé kell tenni, hogy az országgyűlési képviselők, az 
Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, továbbá népszavazáson szavazhasson. 

A munka és foglalkozás szabad megválasztása 

A hivatásos állomány tagja 
a) szolgálati beosztásában a polgári szakképesítését a szolgálat ellátására vonatkozó 

szabályoknak megfelelően gyakorolhatja, 
b) más keresőfoglalkozást a rendőrségi törvény összeférhetetlenségről szóló 

szakaszainak figyelembevételével folytathat. 

A tulajdonjog gyakorlásának korlátozása 

Az országos parancsnok, az országos főigazgató vagy az állományilletékes parancsnok 
munkabiztonsági okból vagy a szolgálatellátás rendjének fenntartása és ellenőrizhetősége 
érdekében megtilthatja, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálatban a miniszteri 
rendeletben meghatározott egyes vagyontárgyakat, magáncélú telekommunikációs eszközöket, 
valamint meghatározott összeget meghaladó készpénzt vagy – a bankkártya kivételével – a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközt magánál tartson, továbbá korlátozhatja a magáncélú telekommunikációs 
eszközöknek a szolgálatellátás során történő használatát. 

 (Elérhető 15 x 1 pont) 
 
Megjegyzés: Minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldásban szereplővel  
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3. Mutassa be a szabálysértésnél alkalmazható büntetések rendszerét! 
 

Alkosson összefüggő szöveget és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a 
megadott témáról! 
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!  

− Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések; 
− A csomagok és eszközök be- és kivitelének, valamint átvizsgálásának szabályai  
− Intézkedés rendkívüli esemény esetén 

 
A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések: 

- a szabálysértési elzárás 
- a pénzbírság 
- a közérdekű munka 

A szabálysértési elzárás 

Szabálysértési elzárást csak bíróság szabhat ki. 
A szabálysértési elzárás legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap. 

A pénzbírság 

A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer 
forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint. 
A pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át. 
Az átváltoztatás során ötezer forintonként egy napi szabálysértési elzárást kell számítani. A 
meg nem fizetett pénzbírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni. 

A közérdekű munka 

Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a számára 
meghatározott munkát elvégezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. 
A közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni. A közérdekű munka legkisebb 
mértéke hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra. 
  
Ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a 
közérdekű munka, illetve annak hátralévő részét hat óránként számítva egy nap 
szabálysértési elzárásra változtatja át. Nem változtatható át a közérdekű munka hátralévő 
része szabálysértési elzárássá, ha az nem éri el a hat órát. 

(Elérhető 10 x 1 pont) 
 
Abban az esetben, ha a vizsgázó a két további, a kitűzött feladathoz szorosan nem kapcsolódó 
szempontra is válaszolt, szakmailag helyes elemenként:  
A csomagok és eszközök be- és kivitelének, valamint átvizsgálásának szabályai (2x1 pont)  
Intézkedés rendkívüli esemény esetén (3x1 pont)  
adható.  

A feladatra adható maximális pontszám nem lehet 10-nél több. 
Megjegyzés: Minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldásban szereplővel  
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