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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítótanár csak az útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el.  
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok 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, és 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, és 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. 
 
A kiváló megoldások esetében sem lehet a megjelölt maximális pontnál többet adni. 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. Egészítse ki a mondatot! 

A szolgálati azonosítójelvényt a jól láthatósági átvető bal oldalának mellrészén található 
rögzítőgombjára gombolva kell viselni, a rendfokozati jelzést és a hímzett azonosítót a jól 
láthatósági átvetőn kialakított tépőzáras rögzítők helyén kell viselni. 

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 3 pont 

2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján karikázza be az igazoltatás 
eseteit: 

a) a közrend és a közbiztonság védelme érdekében 
b) bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból 
c) megállásra kényszerítés során 
d) kép- és hangfelvétel készítése során 
e) közlekedésrendészeti ellenőrzés során 
f) a tartózkodás jogszerűségének megállapítása céljából 
g) feltartóztatás során 
h) jogi személy és egyéb szervezet jogainak védelme érdekében 
i) felvilágosítás adása során 

Megoldás: a), b), e), f), h) 
Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 5 pont 

3. Válassza ki az alábbi felsorolásból a rendvédelmi szerveket! 

Rendvédelmi szerv 
a) rendőrség 
b) polgárőrség 
c) katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
d) a büntetés-végrehajtási szervezet 
e) polgári védelem 
f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
h) közterület-felügyelet 

Megoldás: a), d), f), g) 
Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 4 pont 
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4. Egészítse ki a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján a 
lőfegyverhasználat fogalmát! 

Lőfegyverhasználatnak csak a szándékosan, személyre leadott lövés minősül. 

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 2 pont 

5. Válassza ki a felsoroltak közül a jogi norma szerkezeti elemeit! 

a) jogkövetkezmény 
b) érvényesség 
c) kölcsönösség 
d) hipotézis 
e) diszpozíció 

Megoldás: a), d), e) 
Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 3 pont 

6. Egészítse ki a feljebbvaló fogalmát a Rendőrség Szolgálati Szabályzata alapján! 
 

Feljebbvaló az, akinek magasabb rendfokozata van, és az alacsonyabb rendfokozatúval 
nem áll szolgálati elöljárói viszonyban. 

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 4 pont 

7. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Mióta tagja Magyarország az Európai Uniónak?  
• 2004. május 01. 

Mióta tagja Magyarország a Schengeni Térségnek? 
• 2007. december 21. 

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 2 pont 

8. Válassza ki az alábbi felsorolásból a helyes választ! 

Ha valaki a járművével úgy közlekedik, hogy a közlekedés más résztvevőit kár, baleset 
bekövetkezésének, illetve személy- és vagyonbiztonsága sérelmének lehetőségébe sodorja, 
az 

a) zavar. 
b) akadályoz. 
c) veszélyeztet. 

Megoldás: c. 
Értékelés: a helyes válaszért: 2 pont 
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9. Határozza meg a vezető fogalmát!  

Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet vagy állatot hajt (vezet). A 
segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A 
gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató 
minősül. 

Értékelés: a helyes válaszért: 4 pont 

10. Egészítse ki a bűncselekmény fogálmát!  

Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni 
rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és 
amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.  

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 4 pont 

11. Írja a jogszabályok megnevezése mellé a megfelelő betűjelet! 

Jogszabály Betűjel 
2005. évi CXXXIII. törvény B 
1994. évi XXXIV. törvény C 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet A 
2015. évi XLII. törvény D 

 
A) a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 
B) a személy-és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 
C) a rendőrségről szóló 
D) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 

Értékelés: a helyes válaszokért: 1-1 pont, összesen: 4 pont 
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12. Az alábbi válaszlehetőségek felhasználásával egészítse ki, hogy a biztonsági 
intézkedések keretében a helyszínen milyen intézkedéseket tesz! A válaszlehetőségek 
közül nem mindegyiket kell felhasználni! 

Válaszlehetőségek: 

intézkedések; hirdetést; elhárításában; megszüntetésében; elsősegélynyújtásról; 
veszélyes; vagyonmentésre; feljebbvaló; erőket; objektumokat; megelőzésére; 
mozgósítására; felderítésére; előkeresésére; elöljáró; alárendelt; jelentést; illetéktelenek; 
bajtársak; elterelésére; elvezetésére; biztosítások; biztonságos; körforgalom 

 
A rendőr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetve az anyagi javakat közvetlenül 
fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések 
végrehajtása során – a helyszínen 

- tájékozódik, azonnali elsődleges jelentést tesz, az esemény jellegétől függően a 
veszély elhárításában közreműködni kötelezetteket riasztja, 

- gondoskodik az életmentésről és az elsősegélynyújtásról, 
- intézkedik a vagyonmentésre és a további károk megelőzésére, 
- jelentést tesz, szükség esetén újabb erőket és eszközöket igényel, valamint javaslatot 

tesz további intézkedések megtételére, 
- intézkedik a bűncselekmények megelőzésére és a veszélyhelyzettel összefüggő 

bűncselekmények felderítésére, 
- tájékoztatást ad a szolgálati elöljáró utasítása szerint, 
- intézkedik a közrendet zavaró cselekmények megszüntetésére, az illetéktelenek 

távoltartására, a közúti forgalom esetleges elterelésére, szükség esetén a személyek 
elszállítására, az állatok elterelésére, 

- a szükséges intézkedések megtétele mellett közreműködik a közforgalom számára 
nyitva álló létesítmény működésének felfüggesztése, valamint rendezvény 
félbeszakítása esetén a helyszínen tartózkodók biztonságos helyszínelhagyásának 
biztosításában. 

 

Értékelés: a helyes válaszokért 1-1 pont, összesen 12 pont 

13. Írja le az elővezetés fajtáit! 

- kíséréssel 
- útba indítással történő elővezetés 

Értékelés: a helyes válaszokért 1-1 pont, összesen 2 pont 
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14. Egészítse ki a rendőr korlátozás alá eső alapvető jogainak felsorolását! 

- a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása; 
- a véleménynyilvánítás szabadsága; 
- gyülekezési jog; 
- egyesülési jog; 
- az anyanyelv használata; 
- választójog; 
- a munka és foglalkozás szabad megválasztása; 
- a művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a tanítás 

szabadsága 

Értékelés: a helyes válaszokért 1-1 pont, összesen 4 pont 

15. Egészítse ki az alábbi meghatározást! 

A szolgálati fellépés módja: 
Az intézkedést a rendőr – az Rtv. 20. § (2) bekezdésének első mondatában meghatározottak 
közlését megelőzően – a napszaknak megfelelő köszönéssel, az intézkedés alá vont 
nemének, életkorának megfelelő megszólítással, ha a rendőr egyenruhát visel, 
tisztelgéssel kezdi meg. 

Értékelés: a helyes válaszokért 1-1 pont, összesen 5 pont 
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II. SZÖVEGES, KIFEJTŐ FELADATOK 
 

1. Mutassa be az elfogásra vonatkozó szabályokat és az elfogás eseteit!  
 

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:  

- Az elfogásra vonatkozó általános szabályok 
- Az elfogás esetei 

 
A rendőr a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a tettenérés helye 
szerint illetékes, szükség esetén a legközelebbi általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervhez állítja elő. (2 pont) 
A végrehajtott elfogásról az azt elrendelő hatóságot, illetve a személyi szabadságot érintő 
kényszerintézkedést, büntetést vagy intézkedést végrehajtó szervet haladéktalanul 
értesíteni kell. (2 pont) 
Abban az esetben, ha az elfogás azért történik, mert valaki az ország területén jogellenesen 
tartózkodik, a végrehajtott elfogásról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul 
értesíteni kell. (2 pont) 

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

a) akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek; (1 pont) 
b) aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai 

elfogatóparancsot adtak ki; (1 pont) 
c) akinek őrizetét, letartóztatását, előzetes kényszergyógykezelését, illetve 

elmeállapotának megfigyelését rendelték el; (1 pont) 
d) 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 fogva tartás 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; (3 pont) 

e) akinek előállítását külön törvényben meghatározott feltételek alapján elrendelik; 
(1 pont) 

f) aki az ország területén jogellenesen tartózkodik; (1 pont) 
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g) 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. (1 pont) 

 

(Elérhető 15 pont) 
 

Megjegyzés: minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldási javaslatnak.   
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2. Mutassa be a kényszerítőeszközök alkalmazásával kapcsolatos általános szabályokat!  
 

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

 
- A kényszerítőeszköz alkalmazásának célja, jogszabályi háttere 
- A kényszerítőeszköz alkalmazása 
- Az egyénileg alkalmazható kényszerítőeszközök használatának alapelvei  
- A kényszerítőeszközök felsorolása 
- A kényszerítőeszköz használatát kizáró okok, kivételek, alkalmazást követő teendők 

 
A rendőri intézkedés eredményessége szükség esetén kényszerítőeszköz alkalmazásával 
is kikényszeríthető. A kényszer a rendőrrel szemben megnyilvánuló aktív vagy passzív 
ellenállás leküzdésének lehetősége. A rendőri intézkedés során alkalmazott kényszerre, 
tekintettel arra, hogy az alapjogot érintő, azt sértő vagy korlátozó jellegű intézkedés, csak a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a 
rendőrség szolgálati szabályzata) alapján kerülhet sor.  
 
A rendvédelem egyik sajátossága, hogy a törvényes intézkedések eredményes végrehajtása 
érdekében, jogszabály által történő felhatalmazás alapján kényszerítőeszköz alkalmazására is 
sor kerülhet. A rendőr jogszerű intézkedésének történő ellenszegülés esetén a törvényben 
meghatározott kényszerítőeszközök alkalmazhatók. Ez azt jelenti, hogy ha a rendőr szakszerű, 
törvényes intézkedésének eredményes befejezése csak kényszerítőeszköz használatával 
lehetséges, akkor végső soron az élethez, testi épséghez fűződő alkotmányos jog is 
korlátozható.  
  
A rendőr egyéni rendszeresített eszközként testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, 
elektromos sokkolóeszközt, rendőrbotot, kardlapot, szolgálati kutyát és lőfegyvert 
alkalmazhat.  
Lehetőség nyílik továbbá útzár telepítésére is, valamint csapaterőben rendszeresített és 
tömegoszlatás során vízágyú, pirotechnikai eszköz, ingerlő gáz, elfogó háló és lóháton vagy 
járműkötelékben végzett kényszeroszlatás alkalmazására is. A rendőrség szolgálati 
szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a kényszerítőeszközök alkalmazása 
végrehajtására ad részletes útmutatást, amely a szakszerűség feltétele.  
 A kényszerítőeszközök alkalmazása során különös jelentősége van az intézkedésekre 
vonatkozó alapelvek érvényesülésének. A jogszerűség, szükségesség és arányosság mellett a 
humánus eljárás követelményének egyidejűleg kell érvényesülni.  Kiemelkedik az elvek közül 
a jogszerűség, hiszen akkor alkalmaz a rendőr jogszerűen kényszerítőeszközt, ha annak 
szükségszerűsége fennáll, és nem tud egyéb módon intézkedésének érvényt szerezni. 
Ugyanakkor csak addig jogszerű a használat, amíg a kívánt célt el nem érte. Ez pedig nem 
más, mint a bilincs kivételével az ellenállás leküzdése. Szintén a jogszerűséghez kapcsolódik 
a jogsértés súlyával arányban álló kényszerítőeszköz használata. Figyelembe kell venni 
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az intézkedés alá vont személy jogsértő magatartását, fizikai erejét, az általa használt eszközt 
is. A humanitás elvéből következik, hogy az eredményesség mellett ügyelni kell az intézkedés 
alá vont személy életének, testi épségének védelmére. Amennyiben az eszközhasználat 
sérülést okozott, úgy gondoskodni kell az elsősegélynyújtásról és szükség esetén az orvosi 
ellátásról.  
  
A kényszerítőeszközök közül az elérni kívánt cél érdekében szükségest, de legenyhébbet kell 
alkalmazni. Súlyosabb kényszerítőeszköz csak akkor alkalmazható, ha az enyhébb nem vezet 
eredményre, vagy a siker eleve kilátástalan, például látható testierő-különbség vagy a 
személyek száma miatt.  
  
A rendőrségről szóló törvény azonban előírja, hogy a láthatóan terhes nővel szemben, illetve 
a gyermekkorúval szemben testi kényszer és bilincs nem használható. Ez alól csak a jogos 
védelem jelent kivételt. Ha a rendőr ezek tekintetében tévedésben volt, mert például a gyermek 
testi fejlettsége, alkata miatt a külső szemlélő számára is túlhaladt a gyermekkoron, az 
intézkedése nem válik jogszerűtlenné, ha amint tudomás szerez a valós tényekről, a 
továbbiakban csak a megengedett eszközöket használja.   
  
A kényszerítőeszköz alkalmazását meg kell előznie az előzetes figyelmeztetésnek, mely 
elmaradása csak rendkívüli körülmények esetén lehet indokolt. Különösen indokolt lehet ez a 
fegyverhasználat esetén, ahol az élethez fűződő jogot kell összevetni a jogsértés súlyával.  
  
A kényszerítőeszköz használatáról jelentést kell készíteni, mely tartalmazza, hogy hol, 
kivel szemben, milyen jogsértés miatt, milyen kényszerítőeszközt használt a rendőr. 
Keletkezett-e sérülés, milyen fokú, de más lényeges adaton túl a tanúk nevét és a 
törvényhelyre történő hivatkozást is rögzíteni kell.  
  
A rendőr elöljárója köteles vizsgálni a kényszerítőeszköz használatának szükségességét, 
jogszerűségét és az arányosság követelményének betartását. Amennyiben jogsértő intézkedést 
állapít meg, az eset súlyának megfelelő eljárást kell kezdeményeznie. Ez lehet fegyelmi, de 
akár büntetőeljárás is. 

 
(Elérhető 15 x 1 pont) 

 
Megjegyzés: minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldási javaslatnak. A jogszabályok ismertetése 2 x 1 pont, a kiemelt kényszerítőeszközök 
felsorolása 10 x 1 pont, a további bekezdések kiemelt tartalmának megjelenésekor további 3 
x 1 pont. 
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3. Mutassa be a rendőr tevékenységében az alakiság jelentőségét, valamint a szolgálati 
érintkezés szabályait! 

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

- Az alá- és fölérendeltségi viszonyok 
- A hierarchia és a fegyelem 
- Elöljárók, alárendeltek, feljebbvalók 
- A függelem 
- A parancs és utasítás 
- A tiszteletadás 

 
Az alá- és fölérendeltségi viszonyok valamennyi rendészeti szerv és a magánbiztonság napi 
működésére, tevékenységére is jellemzőek. A hierarchia szó mint fogalom lényegileg rangsort 
jelent. 
A rendőrség (és más rendvédelmi szervek is) csak akkor tudnak rendeltetésüknek eleget 
tenni, ha bennük a cél eléréséhez szükséges, a szabályzatokban részletesen 
meghatározott szolgálati rend és fegyelem érvényesül. Ennek alapján a fegyveres 
szerveknél sokkal nagyobb jelentősége van a hierarchiának. 
 
A rendőrök a szolgálati hierarchiából adódóan elöljárók vagy alárendeltek lehetnek. Az, 
hogy ki melyik kategóriába kerül, elsősorban a beosztása, a jogszabályban 
meghatározott döntési jogosultsága, kötelezettsége és rendfokozata határozza meg.  
 
Alárendelt az, aki valamely elöljáróhoz szolgálati beosztás, külön parancs vagy utasítás 
alapján akár ideiglenes jelleggel is be van osztva. 
 
Feljebbvaló az, akinek magasabb rendfokozata van, és az alacsonyabb rendfokozatúval 
nem áll elöljárói viszonyban. Az elöljárónak jogában áll, hogy az alárendeltnek 
parancsot adjon,  az alárendeltnek pedig kötelessége, hogy a kapott parancsot végrehajtsa.  
 
Az elöljáró és az alárendelt közötti ilyen függő viszonynak a kifejezése a függelem. A 
szolgálati rendből fakad, hogy a szolgálati felsőbbséggel szemben engedelmességet kell 
tanúsítani, és a szolgálati tekintélyt tiszteletben kell tartani. Ennek betartása nélkül a fegyveres 
szervek nem lennének képesek alapvető feladataikat teljesíteni.  
A függelem szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az alá- és fölérendeltség tartós 
beosztás alapján jött létre, vagy ideiglenesen áll fenn valamely konkrét utasítás alapján. A 
függelem vonatkozásában az a lényeg, hogy az egyik oldalon áll az elöljáró – aki parancsot 
ad –, a másik oldalon pedig az alárendelt – aki köteles azt teljesíteni. 
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A parancs: a szolgálati tevékenység irányításának meghatározó eszköze. Meghatározott 
szolgálati tevékenység vagy feladat végrehajtására vonatkozó egyedi utasítás, az arra jogosult 
által kiadott és tartalmilag a szolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységre 
irányuló egyedi rendelkezés. 
 
Az utasítás: a különböző jogszabályokban és szabályzatokban lefektetett és az 
egyenruhásokra általánosan kötelező előírások betartására vonatkozó rendelkezés. A 
parancsok, utasítások kiadása nagy felelősséggel járó feladat, hiszen azokban egyszerre kell 
megjeleníteni az emberi jogokat általában, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a hivatásos 
állomány tagját megillető emberi jogokra is, hiszen a hivatásos feladatát csak akkor tudja 
maradéktalanul teljesíteni, ha az ő jogait is tiszteletben tartják, illetve annak korlátozását csak 
a Hszt.-ben rögzített mértékben rendelik el.  
Az utasítást adó felel az utasítás törvényességéért, az utasított pedig az utasítás 
teljesítéséért és a végrehajtás során tett intézkedések és kényszerítőeszközök 
alkalmazásának törvényességéért.  
 
A parancs, utasítás végrehajtásának kötelezettsége azonban nem feltétlen és nem 
korlátlan, hiszen meg kell tagadni az utasítás végrehajtását, ha a parancs teljesítésével a 
végrehajtó bűncselekményt valósítana meg. 
 
A rendőr a szolgálati elöljáró jogszabálysértő – tehát nem bűncselekmény, hanem szabálysértő 
– utasításának teljesítését nem tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértő jellegére, ha az 
számára felismerhető, haladéktalanul köteles az elöljáró figyelmét felhívni.  Ha az elöljáró 
az utasítást fenntartja, azt az utasított kérelmére köteles írásba foglalva kiadni. Az írásba 
foglalás megtagadása vagy elmaradása az utasítást adó közvetlen felettesénél bejelenthető, e 
jog gyakorlásának azonban az utasítás teljesítésére nincs halasztó hatálya. 
A parancs iránti engedetlenség bűncselekménye valósul meg az elöljáró – vagy más jogosult 
– által kiadott parancs nem teljesítése esetén. 
A tiszteletadás az alaki fegyelem, az elöljáró, feljebbvaló, alárendelt egymás iránti 
kölcsönös tiszteletének, megbecsülésének és udvariasságának megnyilvánulása. A 
köztisztviselők, közalkalmazottak és a hivatásos állomány tagjai között – mintegy általános, 
követendő szabályként – a polgári életben elfogadott udvariassági és magatartási normákat 
kell betartani. 

 
(Elérhető 10 x 1 pont) 

 
Megjegyzés: minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a 
megoldási javaslatnak. Minden bekezdésben kiemelt tartalom megjelenése esetén 10 x 1 pont. 
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