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1. A Csoportosítva sorolja fel a bűncselekmények elkövetőit, valamint az egyes elkövetői 

alakzatokat, és ismertesse büntetőjogi meghatározásukat! 

 

B Ismertesse a különböző óvóhely típusokat és az azok kialakításával kapcsolatos 

elvárásokat! A válasz megfogalmazásához használja fel a mellékelt képeket. 

 

 

 

 

 



2. A Sorolja fel alkalmazásuk súlyosságának megfelelő sorrendben a rendőri kényszerítő 

eszközöket, és röviden ismertesse alkalmazásuk közös szabályait! 

 

B Olvassa el az esetleírást, és a jogszabálykivonat felhasználásával állapítsa meg, hogy 

milyen jogellenes cselekmény valósult meg, illetve hogyan alakul az elkövetők 

felelősségre vonása! 

 

 

Három férfit elrabolt, kettőt pedig kirabolt egy fiatalokból álló bűnbanda. Több városban 

csaptak le, szórakozás ígérete volt a csali. Kikapcsolódást ígértek, de helyette kirabolták 

vagy elrabolták áldozataikat a bűnbanda tagjai. Először az egyik kisvárosban elkövetett 

ügyre derült fény. Akkor egy helyi férfihez ment be két nő, akikkel ő közös szórakozást 

remélt. … 

A nőkkel két férfi is érkezett, akik fegyverrel és késsel fenyegették meg a férfit, akit meg is 

vertek. Pénzt követeltek tőle, amit végül meg is kaptak, sőt még egy bankautomatához is 

elvitték, ahol az ijedt férfi 150 ezer forintot adott nekik. Az eset után a férfi szólt a 

rendőröknek, akik nyomozni kezdtek, és gyorsan rájöttek, hogy a banda tagjai megyeiek 

lehetnek. Ezt erősítette meg az is, hogy még aznap a közelben történt egy hasonló 

bűncselekmény. … 

Ott két férfi pénzét szerezték meg, szintén hasonló ígéretekkel. Ekkor már azt is tudták, 

hogy kik rabolják ki sorozatban az embereket. Mivel azt gondolták, hogy fegyverük van, a 

rendőrök a Terrorelhárítási Központ segítségét kérték, akik másnap egy üzletközpontban 

fogtak el egy 18 éves és egy fiatalkorú lányt, valamint társaikat, egy 21 és egy 29 éves 

férfit. … 
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A vizsgázó neve: 
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Helyes feladatmegoldás, tartalmi 

kifejtés 19  6  25  

A szaknyelv, eszközök helyes 

alkalmazása, források megfelelő 

elemzése  
6 
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10 

 

Logikus felépítés, a témák 

közötti összefüggések feltárása  7  3  10  

A témához illő példák felidézése, 

meggyőző, határozott 

előadásmód 
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A SZÓBELI VIZSGARÉSZ PONTSZÁMA 50 
 

 


