
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 
 Javítási-értékelési útmutató 2013 

 

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

1
. 

o
k

tó
b

er
 2

5
. 



Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2013 írásbeli vizsga 2 / 11 2021. október 25. 

 
 

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. feladat Összesen 3 pont

A) a,       B) b,       C) d 
 

2. feladat Összesen 4 pont

A) c,       B) b,       C) a,       D) b 
 

3. feladat Összesen 7 pont
 

A) a) központi;    b) területi;    c) helyi  
  

B) a) önkéntes tűzoltó egyesület 
b) önkormányzati tűzoltóság 
c) létesítményi tűzoltóság 
d) hivatásos tűzoltóság 

 
4. feladat Összesen 10 pont

 
A) Lőfegyverhasználatnak csak a szándékosan, személyre leadott lövés minősül. 
B) – felhívás, hogy a felhívott a rendőri intézkedésnek engedelmeskedjék 

 – más kényszerítő eszköz alkalmazása 
 – figyelmeztetés, hogy lőfegyverhasználat következik 
 – figyelmeztető lövés 
 

C) A lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések részben vagy teljesen akkor 
mellőzhetők, ha az eset összes körülményei folytán a  

 – megelőző intézkedésekre már nincs idő,  
 – és a késedelem az intézkedés eredményességét,  
 – a rendőr vagy más személy életét, testi épségét 
 – közvetlenül veszélyezteti. 

Megjegyzés: minden, a megoldásban megadott válasszal tartalmilag megegyező, 
szakmailag helyes válasz elfogadható.  

5. feladat Összesen 6 pont
 

A) A bűncselekmények száma 2004-ben emelkedést mutatott 3553-ról 3963-ra, majd 
2015-ig kisebb töréssel, de egyenletes csökkenést mutatott. 2015-ben volt a 
legkevesebb, azonban 2016-ban 1375-ről 1660-ra nőtt. 
Megjegyzés: ennél a feladatelemnél minden, az ábráról leolvasható, a megadott 
választól eltérő, de szakmailag helyes válasz elfogadható.  

B) garázdaság 
C) Mert a gyermekkor büntethetőséget kizáró ok. 
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6. feladat Összesen 4 pont

a) különleges,   b) kizáró ok,   c) hamis szakvélemény,   d) jegyzőkönyvbe 

7. feladat Összesen 7 pont

A) a) értettem,   b) parancs,   c) jelenti 

B) a rendőrnek tiszteletadást kell teljesítenie:    
2) A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek csapatzászlói előtt / a rendvédelmi 

szervek csapatzászlói előtt.  
4) Magyarország állami zászlaja előtt. 

 
tiszteletadást nem kell teljesítenie: 
1) forgalomirányításkor  
3) rendőri intézkedés közben / intézkedés közben. 

Megjegyzés: A kép sorszáma és a hozzá tartozó indoklás együtt ér 1-1 pontot. Minden, 
a megoldásban megadott válasszal tartalmilag megegyező, szakmailag helyes válasz 
elfogadható. 

8. feladat Összesen 4 pont

igaz, hamis, hamis, igaz 

9. feladat Összesen 2 pont
 

A) ezredes > hadnagy <  százados <  őrnagy <  alezredes 

B) hadnagy < százados <  őrnagy <  alezredes < dandártábornok 

Megjegyzés: csak a hibátlan sorokért jár 1-1 pont. 

10. feladat Összesen 3 pont
 
 
 
 
 
 
 
A távolság: 
 

Megjegyzés: kizárólag a téglalapokban megadott értékek beírásáért adható 1-1 pont. 

  

26 

4 
6500 

6,5 km 

x 1000 = 
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11. feladat Összesen 1 pont

b) 

12. feladat Összesen 1 pont

d) 

13. feladat Összesen 2 pont

tájékozódás, tájolás 

14. feladat Összesen 6 pont

igaz, igaz, hamis, igaz, igaz, hamis 
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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 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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15. feladat Összesen 20 pont

 
A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjait szolgálatellátásukkal kapcsolatosan 
számos kötelezettség terheli, melyek meghatározzák életvitelüket, magatartásukat, személyes 
kapcsolataikat szolgálati idejük alatt, és szolgálaton kívül is. Ezen kötelezettségek teljesítése 
elengedhetetlen a szakmai professzionalizmus, az etikus hivatásgyakorlás, fegyelmezett 
szolgálatellátás szempontjából. Ezen kötelezettségek a következők:  

− a feladatok ellátásának és az utasítás teljesítésének kötelezettsége, 
− az intézkedési kötelezettség, 
− az arányosság követelménye, 
− a titoktartási kötelezettség, 
− a segítségnyújtási kötelezettség. 

A kötelezettségek teljesítését számos jogosultság is segíti, ezek között említhető a 
fegyverviselés és a kényszerítő eszközök alkalmazásának joga, vagy a segítség 
igénybevételének lehetősége is. 
A forrásban az intézkedési és a segítségnyújtási kötelezettség teljesítésének példájáról 
olvashattunk, melynek során a katasztrófavédelem hivatásos állományú tagja szabadidejében 
nyújtott segítséget a bajba jutott sofőrnek. 
 
Ez a kötelezettség a rendészeti szervek hivatásos állományát halaszthatatlan esetben 
szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpontjában 
intézkedésre alkalmas állapotban van. Ilyenek lehetnek pl. bűncselekmény, szabálysértés, 
közrendet és közbiztonságot veszélyeztető cselekmény, vagy olyan esemény, mellyel 
kapcsolatban intézkedését jogszabály írja elő. 
 
Az intézkedési és segítségnyújtási kötelezettség a hivatásos állomány tagját halaszthatatlan 
esetben szolgálaton kívül akkor terheli, amennyiben intézkedésre alkalmas állapotban van, 
szolgálatban lévő hivatásos nincs jelen, és az értesítésével járó késedelem, az intézkedés 
elmaradása a bűnüldözés érdekeire, az élet- és vagyonbiztonságra másként el nem 
hárítható hátrányt jelentene, vagy a hivatásos állomány szolgálatban lévő tagjának kell 
segítséget nyújtania. 
Intézkedésre alkalmas állapotban van akkor, ha: 

− az intézkedés lefolytatáshoz megfelelő szakmai ismeretekkel és képzettséggel 
rendelkezik (a feladatra kiképzett), 

− egészséges, 
− nincs szeszesitaltól befolyásolt állapotban, vagy nem áll intézkedési képességére 

hátrányosan ható gyógyszer, valamint bódító hatású anyag befolyása alatt. 

A forrás szerint a katasztrófavédelem hivatásos állományú tagja az életmentő beavatkozás 
végrehajtására felkészítésre került, melyet sikeresen hajtott végre, ezzel megmentve a bajba 
jutott személy életét. Mindez megfelelt a szakmai etika, és a vonatkozó normák szabályainak, 
előírásainak. 
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16. feladat Összesen 20 pont

 
Büntethetőségi akadályok alatt olyan törvényben meghatározott vagy törvényben nem 
nevesített körülményeket értünk, amelyek a bűncselekmény létrejöttét, az elkövetővé 
válást vagy az elkövető felelősségét, felelősségre vonhatóságát zárják ki. 
 
A büntethetőségi akadályokat alapvetően két csoportba sorolhatjuk attól függően, hogy azok 
már az elkövetés pillanatában fennállnak, vagy az elkövetés és az elbírálás között következnek 
be. Eszerint megkülönböztetünk: 

- büntethetőséget kizáró, és 
- büntethetőséget megszüntető okokat. 

A büntethetőséget kizáró okok azok, melyek már a bűncselekmény megvalósulásakor, az 
elkövetés idején fennállnak. Ezek lehetnek törvényben nevesített, és törvényben nem nevesített 
okok, így törvényben nevesített ok a: 

- gyermekkor, 
- kóros elmeállapot, 
- kényszer és a fenyegetés, 
- tévedés, 
- jogos védelem, 
- végszükség, 
- jogszabály engedélye, 
- törvényben meghatározott egyéb okok, melyek bizonyos bűncselekményekhez 

kapcsolódva kivételt képeznek a felelősség megállapítása szempontjából. 

Míg a Btk-ban nem nevesített büntethetőséget kizáró okok körébe tartozik: 
- a sértett beleegyezése (pl. sportoló), 
- fegyelmezési jog gyakorlása (szülő vagy pedagógus), 
- jogszabály engedélye (pl. járványügyi szabályok), 
- megengedett kockázatvállalás (társadalmilag hasznos cél elérése érdekében). 

A büntethetőséget kizáró okok fennállása esetén az elkövetővel szemben a büntetőeljárás nem 
indítható meg, a már megindított eljárást meg kell szüntetni.  
 
A büntethetőséget megszüntető okok az elkövetés és az elbírálás közötti időben következnek 
be, ami azt is feltételezi, hogy az elkövető a cselekmény megvalósításakor büntethető volt 
ugyan, de felelősségre vonására ezen új körülmény miatt mégsem kerülhet sor. Ide tartozik: 

- az elkövető halála, 
- az elévülés, 
- a kegyelem, 
- a tevékeny megbánás, 
- és a jogszabályban meghatározott egyéb okok. 

A fentieken kívül ismerünk még olyan körülményeket, melyek az eljárás lefolytatását 
akadályozzák, így ezek fennállásáig a büntetőeljárást nem lehet megindítani vagy nem lehet 
lefolytatni. Ezeket büntethetőséget kizáró másodlagos akadályoknak nevezzük.  
Ezek a következők: 
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- a magánindítvány hiánya, 
- a kizárólagos feljelentés hiánya, 
- a legfőbb ügyész döntésének hiánya, 
- kívánat hiánya, 
- mentelmi jog felfüggesztésének hiánya, 
- diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló mentesség. 

A büntethetőséget megszüntető okok, valamint a büntethetőséget kizáró másodlagos akadályok 
fennállása esetén – ha ezek az eljárás megindítása előtt ismertté váltak – eljárás nem indítható, 
az eljárás lefolytatását meg kell tagadni, illetve a folyamatban lévő, már megindított eljárást 
meg kell szüntetni. 
 

17. feladat Összesen 30 pont

A lopás illetve a sikkasztás törvényi tényállást a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény tartalmazza, míg a tulajdon elleni szabálysértés törvényi tényállását a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény írja le. 

Sz. Balázs cselekménye a sikkasztás bűncselekménye azért, mert K. Gábor által kölcsönbe 
adott sátor megszerzésével az nem került a tulajdonába, csupán egy rábízott tárgyként 
birtokolta. Sz. Balázs tudatában volt annak, hogy azt vissza kell adnia, hiszen azt nem ajándékba 
kapta, hanem csak egy meghatározott időre használati jog illette meg, így a sátor mindvégig 
idegen dolog volt a számára. 

K. Gábor tulajdonos tudott arról, sőt ő maga adta át a tárgyat barátjának, így a sátor nem az ő 
tudta vagy beleegyezése nélkül került ki a birtokából. Ezért a sérelmére elkövetett 
bűncselekmény nem lopás. 

A sátor értéke 64.500.-Ft volt, jelen esetben nincsen annak jelentősége, hogy K. Gábor csupán 
20.000.-Ft-ot fizetett ki ténylegesen az áruházban megvásárlásakor. A sikkasztással okozott kár 
értéke magasabb, mint 50.000.-Ft, amellyel azonban meghaladta a szabálysértési értékhatárt.  
A cselekmény ezért nem szabálysértés. 

A tulajdon, vagyon elleni jogsértések megítélése során elsősorban az elkövetési tárgy 
értékének van jelentősége. Alapvetően a jogsértő személy számára idegen dolog értéke dönti 
el, hogy a cselekményét szabálysértési vagy büntetőeljárás során fogják vizsgálni. Amennyiben 
úgynevezett minősítő körülmény nem áll fenn és a dolog értéke, amire nézve a cselekményt 
elkövették nem haladja meg az 50.000.-Ft-ot, úgy az elkövető cselekménye szabálysértési 
eljárás szabályai keretén belül kerül értékelésre. 

Sz. Balázs a sátor értékesítése során tevőleges magatartást tanúsított. 

Az értékesítés során tudta, hogy a sátor nem az ő tulajdona, ennek ellenére azt eladta, így 
szándékosan okozott kárt K. Gábornak.  

A feleknek lehetőségük van arra, hogy úgynevezett közvetítői eljárás lefolytatását 
kezdeményezzék. Az eljárás célja, hogy a büntetőeljárást lefolytató nyomozó hatóságtól 
független közvetítő bevonásával - a sértett és a gyanúsított közötti konfliktus rendezésének 
megoldását tartalmazó, a bűncselekmény következményeinek jóvátételét elősegítő 
megállapodás jöjjön létre. Amennyiben a terhelt a sértett által elfogadott módon és mértékben 
a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette az számára büntethetőséget megszüntető 
okként, vagy büntetés kiszabása esetén korlátlan enyhítést eredményez. 
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