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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 5 pont 
 

A)      Közlekedésrendészeti szolgálati ág 
B)      Határrendészeti szolgálati ág 
C)      Közrendvédelmi szolgálati ág 
D)      Bűnügyi szolgálati ág 
E)      Igazgatásrendészeti szolgálati ág 

 
2. Elérhető pontszám 4 pont 

 
A)   amennyiben az a késedelem veszélyével nem jár   
B)  "A törvény nevében!" felszólítással   
C)   nem hajtja végre 
D)   szabálysértés észlelése   

 

3. Elérhető pontszám 4 pont 
 
A) d) Szükség esetén … 
B) d) Az intézkedés során … 
C) c) Az előállítottat kérésére, … 
D) a) Az elővezetés elrendelésének … 

 
4. Elérhető pontszám 5 pont 

 
A)     3     4     1     2 
 
B) Ha az iránytű közelében nagyobb fém tárgy van.   

  
Megjegyzés: A B) válaszelemnél minden olyan válasz elfogadható, mely arra utal, hogy a 
fémtárgyak vagy egy mágneses tér kitérítik az iránytűt, ezzel befolyásolják a helyes működését! 
 
5. Elérhető pontszám 4 pont 

 
1. F);   2.  E);    3.  C);    4.  B) 

 
6. Elérhető pontszám 6 pont 

 
Hamis, Igaz, Hamis, Hamis, Igaz, Igaz 
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7. Elérhető pontszám 4 pont 

   
          a) hivatásos állományú rendőrök, 

          b) igazságügyi alkalmazottak, 

          d) munka törvénykönyvéről  

          e) tisztjelöltek 

 

8. Elérhető pontszám 6 pont 
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Objektív elemek 

 

Szubjektív elemek 

Tárgy Tárgyi oldal Alany Alanyi oldal 

 

Jogi tárgy 

Elkövetési 
magatartás: 

Tevés 

Mulasztás 

Elkövetők: 

Tettesek 
 

    Részesek 
 

Bűnösség: 

Szándékosság  

Gondatlanság 
 

 
 

9. Elérhető pontszám 3 pont 
 

            

A) törzsőrmester/törzszászlós               B) alezredes                                   C) hadnagy 
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10. Elérhető pontszám 6 pont 

 
A)    kezek hátra bilincselése    
Bármely válasz elfogadható, amely tartalmát tekintve az alábbiakat írja le: 
- a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor, vagy alapos okkal tartani lehet 
rendőr elleni támadástól, valamint szökéstől, önkárosítástól,  
- az érintett személy szállítása, átkísérése nem az arra a célra kialakított járműben 
történik, 
- az érintett személyt a rendőr egyedül állítja elő. 
 
B)      forgalomirányítás,  Közlekedésrendészeti szolgálati ág 
 

C)    Szolgálati kutya pórázon, szájkosár nélkül 

Bármely válasz elfogadható, amely tartalmát tekintve az alábbiakat írja le: 
A rendőr szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát alkalmazhat 
- súlyos sérüléssel fenyegető támadás elhárítására; 
- súlyos bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy elfogására; 
- a személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető 
magatartás elhárítására. 

           

11. Elérhető pontszám 4 pont 
 

A) c) túlnépesedés   B) a) járványok    C) b) ipari katasztrófa    
D) d) közlekedési balesetek 

12. Elérhető pontszám 5 pont 
 

 dinamikus nyom 
 felületi nyom 
 fényképezéssel 
 emberi testrész, lábbeli (cipő) nyoma 
 megmintázás 
 

13. Elérhető pontszám 4 pont 
 

hozzátartozója, magát  
szabálysértési felelősség/ szabálysértés 
bíróság 
egy nap, hatvan nap. 
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II. A SZÖVEGES, KIFEJTŐ 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 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 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. 
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A feladatmegoldás értékelése az alábbiak szerint történik. 

 

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. 
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. 
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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. 
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14.  Elérhető pontszám 20 pont 

 
A rendőr bűncselekmény elkövetésének helyszínén történő tevékenységét alapvetően a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény valamint a rendőrség szolgálati 
szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22) BM rendelet szabályozza.  
A rendőri intézkedésekkel szemben támasztott legfontosabb alapelvek a következők: 
szükségesség, jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, eredményesség és 
biztonságosság. 
A rendőr intézkedési kötelezettsége jogszabályi rendelkezésen alapul, amelyek vagy konkrét 
eseteket írnak le, vagy bizonyos esetek és körülmények fennállása esetén írnak elő 
kötelezettséget. A rendőrségről szóló törvény értelmében a rendőr jogkörében eljárva köteles 
intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az 
államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, 
illetve ilyet a tudomására hoznak.  Ez a kötelezettség a rendőrt halaszthatatlan esetben 
szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpontjában 
intézkedésre alkalmas állapotban van.  Ez lényegében azt jelenti, hogy indokolatlanul, 
önkényesen nem lehet intézkedést kezdeményezni vagy kényszerítő eszközt alkalmazni, hiszen 
az jogszerűtlenséget eredményez.  
A szükségesség követelménye az jelenti, hogy a rendőri intézkedésre és kényszerítő eszköz 
alkalmazására csak szükséges esetben kizárólag jogszabály felhatalmazása alapján kerülhet sor. 
A jogszerűség azt jelenti, hogy elsősorban fenti a jogforrásokban meghatározott intézkedési 
formákat és kényszerítő eszközöket, az ott leírt módon használhatja, alkalmazhatja az 
eljáró rendőr. Mindamellett egyedi utasítások, parancsok, intézkedések adnak további 
útmutatást jogszerűség tekintetében. Ezek alapján szigorú alaki és eljárási rendben kell az 
intézkedéseket végrehajtani.  A gyakorlati végrehajtás során azonban nem csak a jogi 
szabályozók által előírtakat, hanem a kiképzés során elsajátított intézkedéstaktikai ajánlásokat, 
előírásokat, valamint tanult önvédelmi fogásokat kell alkalmazni. Mindez eredményezi a 
kulturált, határozott és az elérni kívánt célt garantáló rendőri intézkedést.  
A rendőrségi törvény (Rtv.) értelmében a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, 
amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges 
és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azonban azt kell választani, 
amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb 
korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Az arányosság követelménye egyúttal azt is 
jelenti, hogy a választott intézkedés, vagy kényszerítő eszköz alkalmazása lehetőség szerint ne 
okozzon súlyosabb, komolyabb hátrányt, mint aminek a rendőr az elhárítására törekedett, 
ugyanakkor az alkalmazás, illetve használat csak a kívánt, törvényes cél eléréséig tarthat.  
Az objektivitás jogi alapját az Alaptörvény rendelkezéseiből vezethetjük le, mely szerint 
Magyarország az alapvető jogokat mindenki számára faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 
szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Erre az alkotmányos elvre is figyelemmel, a rendőrségi 
törvényben is leírtak szerint kell a rendőrnek intézkedése során eljárni, melyből az következik, 
hogy figyelmen kívül kell hagyni minden különbözőséget jelentő körülményt, tényt. Kizárólag 
a jogszabályok által előírtaknak megfelelően, részrehajlás nélkül kell intézkedni.   
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Eredményes intézkedés annyit jelent, hogy a rendőri intézkedéssel elérni kívánt törvényes 
cél teljesül. Eredményes az intézkedés, ha a konfliktusokat, jogsértéseket megelőzi, 
megakadályozza, megszünteti és a társadalom közbiztonság iránti igényének megfelel. A 
rendőrt intézkedési kötelezettsége terheli, de figyelemmel kell lennie arra, hogy a tervezett 
intézkedését be tudja-e sikeresen, eredményesen fejezni. Ennek hiányában az eredményességi 
követelmény csorbul.  
A rendőri intézkedés biztonságos, ha sem az intézkedő rendőr, sem az intézkedés alá vont 
személy esetében nem áll fenn az indokoltnál nagyobb veszélyeztetettség, illetve az 
intézkedéssel érintett dolgok tekintetében nem keletkezik a szükségesnél nagyobb sérelem vagy 
károkozás. 
 

 
15.  Elérhető pontszám 20 pont 

 
A képen egy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, hétköznapi elnevezéssel betörés helyszíne 
látható. 
(Megoldásként elfogadható a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kísérlete, vagy a 
rongálás, mint jogellenes cselekmény meghatározása is.)  
A cselekményt észlelő rendőr a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a rendőrség 
szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22) BM rendeletben leírtak alapján folytatja 
le az intézkedést.   
Az ilyen események során a rendőr által leggyakrabban alkalmazott személyi szabadságot nem 
korlátozó rendőri intézkedések elsősorban a feltartóztatás, az igazoltatás és felvilágosítás kérés, 
illetve a helyszínbiztosítás.  
Feltartóztatást a rendőr jelen esetben azért alkalmazhat, mert a jogellenes cselekmény 
elkövetőjére nézve, a cselekmény megtörténtének rekonstruálása érdekében tanúkutatást, 
adatgyűjtést végez. Ennek érdekében felvilágosítást kér, mely során az intézkedés 
helyszínének elhagyásában korlátozhatja, vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín 
elhagyásában megakadályozhatja az intézkedés alá vont személyt. A feltartóztatást meg kell 
szüntetni, ha az intézkedés célját elérte, és további intézkedésre nincs szükség.  
A rendőr a feladatának ellátása során bárkihez kérdést intézhet, felvilágosítást kérhet, ha 
alaposan feltehető, hogy a megkérdezett olyan közlést tehet, amely a rendőri feladatok, jelen 
esetben a tettes személyének felderítéséhez szükséges. A rendőr a konkrét esetben azért végez 
igazoltatást, mert a felvilágosítás kérés során az intézkedés alá vont személy 
személyazonosságát meg kell állapítania. A későbbiekben az intézkedésről készített 
jelentésnek részét képezi a rendőri tanúkutatás, adatgyűjtés során beszerzett információkat adó 
személy neve és személyi adati. 
A helyszínbiztosítás az a rendőri tevékenység, amelyet a rendőr bűncselekmény vagy egyéb 
esemény helyszínén, a helyszíni szemle előtt, annak során, szükség esetén azt követően a 
helyszín őrzésére, lezárására, a nyomok és anyagmaradványok biztosítására alkalmaz.  
A helyszínt biztosító rendőr, ha az nem jár késedelemmel, az észlelt cselekményről a szolgálati 
elöljárójának azonnal jelentést tesz. Az intézkedése során mindenekelőtt és szükség esetén 
elsősegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik az esemény során megsérültek vagy 
segítségre szorulnak. Amennyiben lehetősége nyílik rá, a szándékos bűncselekmény 
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elkövetésén tetten ért elkövetőt elfogja, a tanúkat visszatartja, az eseményben érintetteket, az 
eseményt észlelőket feltartóztatja.   
A későbbi szakszerű intézkedés érdekében az illetéktelen személyeket a helyszínről eltávolítja, 
és a helyszínt körül határolja, eredeti állapotában megőrzi. Abban az esetben, ha a cselekmény 
során személyi sérülés történt, feljegyzi azt, hogy a sérültet milyen rendszámú mentő 
gépkocsival, hova szállították el.  
A helyszínre megérkező szemlebizottság vezetőjének jelentést tesz, és amennyiben 
megváltoztatták a helyszínt, azt közli.  A helyszínről való eltávozása után a rendőr írásban külön 
jelentést készít.  
(Az előbbi sorrend nem meghatározó, ha a vizsgázó más sorrendet választ, a válasza 
elfogadható.)  
A rendőr tevékenysége során nem csak bűncselekmény, de szabálysértés, egyéb baleset, 
rendkívüli vagy tisztázatlan halál esetén és katasztrófa helyszínén is ellát helyszínbiztosító 
tevékenységet. 
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