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Általános tudnivalók 
 
 
 
A szaktanár csak a megoldási útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el. Az 
ettől eltérés elfogadhatóságára a részletes megoldási útmutatóban utalás található. Az itt 
feltüntetett pontozási előírásokat is pontosan be kell tartani! 
A tanuló egyes feladatra kapott pontszámát a feladatok alatt található - a maximális 
pontszámot feltüntető melletti - téglalapba kell írni. Kérjük, a szaktanár ügyeljen a 
részpontszámok pontos összeadására! 

 

 

I. 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, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, 

az összes elem megjelölése esetén a válaszra 0 pontot kell adni. 
• A kiváló megoldások esetében sem lehet a megjelölt maximális pontnál többet adni. 
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 EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK  
 
 
1. Elérhető pontszám        3 pont 

 jogellenes 
 határátléptetést 
 a tömeges méretű migráció 

 

2. Elérhető pontszám        2 pont 
 

 1994. évi XXXIV. törvény    -   A rendőrségről 

 62/2007. (XII.23.) IRM rendelet -     A Rendőrség Szolgálati Szabályzata 
 

3. Elérhető pontszám        3 pont 
 

- RSZVSZ: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 

- APEH: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

- BÁH: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

 

4. Elérhető pontszám        4 pont 
 

1. terrorelhárító szolgálat 

2. rendőri csapaterő szolgálat 

3. tűzszerész szolgálat 

4. repülőtéri rendőri szolgálat 

 

5. Elérhető pontszám        3 pont 
- állami tűzoltóság, - önkormányzati tűzoltóság, - önkéntes tűzoltóság 

 

6. Elérhető pontszám        5 pont 
 

felkészülés 

oltás 

beavatkozás 

vizsgálati és más hatósági tevékenység 

műszaki mentés 
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7. Elérhető pontszám        5 pont 
1. C,  2. A, 3.  E, 4. B, 5.  F 

 
8. Elérhető pontszám        5 pont 
 

Elvárás Érték 
Úgy alakítja kapcsolatrendszerét, hogy ne kerüljön 
szolgálati jogosultságaival és kötelezettségeivel 
ellentétes függőségi helyzetbe. 

a szolgálaton kívüli magatartásról 

Áldozatkészen védi társai életét, testi épségét, óvja 
jó hírnevüket. a bajtársiasságról 

Személyes példamutatásával is ösztönzi 
munkatársait, tanácsaival és iránymutatásaival 
segíti a munkavégzést. 

a vezetőkről 

Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erőszak 
minden formáját. az erőszakról 

Rendőri mivoltát, a tudomására jutott 
információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány 
okozására nem használja, annak még látszatát is 
elkerüli. 

a tisztességről 

 
9. Elérhető pontszám        2 pont 
 

- pszichikai bűnsegéd 
 

- felbujtó 
 
 
 
10. Elérhető pontszám        4 pont 
 
 
 
 
 

 
A bűncselekmények tényállási elemei 

Objektív elemek Szubjektív elemek 
Tárgy Tárgyi oldal Alany Alanyi oldal 

Szükségképpeni 
tényállási 
elemek 

B F C A 
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11.         Elérhető pontszám        5 pont 

 
12.  Elérhető pontszám        5 pont 
 

-   akivel szemben büntetőeljárást folytatnak 
 

-   nyomozás során: gyanúsított 

-   bírósági eljárásban: vádlott 

 
-    a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel 

-    a terheltet fogva tartják 
 
Megjegyzés: További elfogadható válaszok: a terhelt süket, néma vagy kóros 
elmeállapotú; a terhelt a magyar nyelvet nem ismeri, illetőleg az eljárás nyelvét nem 
ismeri, a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni; ha a törvény erről 
külön rendelkezik. 

13. Elérhető pontszám        3 pont 
 

        
 
 százados   alezredes   őrmester/zászlós 

Kényszerintézkedések csoportosítása 
Személyi szabadságot 

korlátozó 
Lakhely 

megválasztás 
szabadságát 
korlátozó 

Vagyontárgyakkal 
való rendelkezést 

korlátozó 

Személyhez 
fűződő 
egyéb 

jogokat 
korlátozó 

Vagyoni 
hátrányt 
okozó 

őrizetbe vétel lakhelyelhagyási 
tilalom lefoglalás házkutatás rendbírság 

további elfogadható 
válaszok: előzetes 
letartóztatás, 
ideiglenes 
kényszergyógykezelés, 
intézkedés a külföldre 
utazási tilalom 
biztosítására, 
elővezetés  
 

további 
elfogadható 
válasz: házi 
őrizet, távoltartás 

további 
elfogadható 
válasz: zár alá 
vétel, biztosítási 
intézkedés, 
számítástechnikai 
rendszer útján 
rögzített adatok 
megőrzésére 
kötelezés 

további 
elfogadható 
válasz: 
motozás, 
testi 
kényszer 
alkalmazása 

óvadék 
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14. Elérhető pontszám        4 pont 
 

Kijelentések Igaz Hamis 
Forgalomirányítás esetén az áthaladó rendőri vezető gépkocsijának 
tisztelgéssel kell tiszteletadást teljesíteni. 

 X 

Polgári ruhában is kell tisztelegni, ha nincs akadályoztatva a jobb kéz.  X 
A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek csapatzászlói előtt a tiszteletadás 
kötelező. 

X  

Egyenruhában az azonos rendfokozatúak szabadon eldönthetik, hogy 
tisztelegnek-e egymásnak. 

 X 

 
15. Elérhető pontszám        3 pont 
 
 

 Előállítás Elfogás 
Az éjszakai órákban a rendőri igazoltatás alá vont személy kizárólag a 
véradói igazolványával képes igazolni személyazonosságát. 

X  

Az intézkedő rendőr megállapítja, hogy az igazoltatott személy 4 napja 
szökött meg a gyermekotthonból. 

X  

Közúti határátlépés során megállapítást nyer, hogy a belépő személy a 
SIS rendszerben szerepel, ellene a belga hatóságok büntetőeljárást 
kívánnak lefolytatni.  

 X 

 
16. Elérhető pontszám        2 pont 
 

- bíróság 

- ügyészség 

Megjegyzés: További elfogadható válaszok: nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság,  

katonai kiegészítő parancsnokság, önkormányzat egyes szervei. 
 
17. Elérhető pontszám        2 pont 

- A rendőrség előállítás esetén a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, de 
legfeljebb 8 órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja nem valósult meg, a rendőri 
szerv vezetője egy alkalommal legfeljebb 4 órával az időtartamot meghosszabbíthatja. 

- Az előállítottat írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell, és az előállítás 
időtartamáról részére igazolást kell kiállítani. 
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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 
különválasztani a logikus felépítéstől, hiszen fontos, hogy az egyes kérdések közötti logikai 
kapcsolatot 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 
szakkifejezésekkel a válasz valamennyi lényeges elemét; 

 Az egyes részkérdések és szempontok közötti kapcsolatot megteremtve, a 
problémamegoldás 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 
valamennyi 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 
valamennyi részkérdésre a megadott 
szempontoknak megfelelően a szükséges 
mértékben válaszolt. Válaszában 
kapcsolatot teremt az egyes részkérdések 
között. A válaszában minden lényeges 
tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. 
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6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a 
részkérdések legalább felére a szükséges 
mértékben jól válaszolt, válaszában kapcsolatot 
teremt az egyes részkérdések között. A 
válaszban minden lényeges tanult 
szakkifejezést helyesen alkalmazza. 

9–13 pont akkor adható, ha a vizsgázó 
valamennyi részkérdésre válaszol a 
megadott szempontok többségének 
érintésével. A válaszban minden lényeges 
tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza. 

3–5 pont akkor adható, ha legalább egy 
részkérdést 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 
kidolgozását megkezdte, és a válaszban 
vannak a fentieknek megfelelő értékelhető 
elemek.  

1–2 pont akkor adható, ha legalább egy 
részkérdést 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 
kapcsolódó szempontok szerint, de a teljes, 
a kívánalmaknak 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 
egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, 
illetve a válaszban 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 
megvastagítással 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 
probléma megoldása során valamennyi 
lényeges szakkifejezést pontosan írja le, és 
helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a 
hosszas kifejtést 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 
megoldása 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 
megoldása 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 
válasz, mely a feladat megoldása 
szempontjából lényeges. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 
nem használ szakkifejezéseket még körül-
írással sem. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó 
egyáltalán nem használ szakkifejezéseket 
még körülírással 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 
megoldás 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 
jelenniük a megoldásban, 

• aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a 
maximálisra 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! 

 

18. Elérhető pontszám        30 pont 

A rendőr szolgálatát a törvényekben kifejeződő társadalmi akaratnak, a jogalkotó szándékát 

megtestesítő jogszabályoknak megfelelően, a köz érdekében látja el. A választott hivatással 

szemben fokozott társadalmi elvárások is érvényesülnek, melyek akár alkotmányos jogokról 

történő lemondást is jelentenek. A korlátozások és azok elfogadása az önkéntesség elvén 

nyugszanak, amely a hivatásos szolgálati viszony keletkezésének egyik feltétele. Egyes 

alkotmányos jogok korlátozása a szolgálati viszony fennállása alatt mindvégig 
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érvényesül. Az alkotmányos jogok korlátozását a rendőrségről szóló 1996. évi XLIII. 

törvény határozza meg. 

Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya kifejezetten nevesíti az 

állampolgárokat megillető jogokat és kötelezettségeket. Nem csak alkotmányos, de 

büntetőjogi védelem alatt áll a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának 

a joga, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés joga, de az egyesülési jog is. 

A hivatásos szolgálati viszony során azonban annak sajátos, alkotmányon és törvényen 

nyugvó elvárásai miatt e jogok maradéktalanul nem érvényesülnek. 

1. A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása. 

A hivatásos állomány tagjának szolgálati helyét a fegyveres szerv szervezeti egységei területi 

elhelyezkedésének és feladataiból eredő igényeknek megfelelően kell meghatározni. Törvény 

fogalmazza meg azokat az eseteket, amikor a hivatásos állomány tagja korábbi szolgálati 

helyről más szolgálati helyre átvezényelhető vagy áthelyezhető. Szintén a korlátozás 

megtestesülését jelenti, hogy a szolgálati viszony szinte állandó készenlétet feltételez, így akár 

a hivatásos állomány tagja akár szabadságáról, pihenőidejéről is a szolgálati feladat ellátása 

érdekében visszarendelhető, így a szolgálaton kívüli tartózkodási helyéről bizonyos 

esetekben tájékoztatás kell nyújtania. 

2. A véleménynyilvánítás szabadsága 

A fegyveres szervek alkotmányos jellegével összeegyeztethetetlen, hogy a hivatásos 

állományú személy szolgálati helyén, vagy szolgálata ellátása során politikai 

tevékenységet fejtsen ki. Ugyanilyen általános véleménynyilvánítási tilalom állítható fel a 

parancsok, utasítások bírálatával, véleményezésével szemben, valamint a szolgálati rend és 

fegyelemmel kapcsolatban. Korlátot állít a jogszabály a sajtóban történő nyilatkozatokkal 

szemben, ugyanis hivatalos eljárásban magánvélemény nem nyilvánítható  

3. Gyülekezési jog. 

A gyülekezés alkotmányos joga oly módon esik korlátozás alá, hogy a gyülekezésről szóló 

törvény hatálya alapján, szolgálati helyen nyilvános rendezvény csak állományilletékes 

parancsnok hozzájárulásával tartható. Tilalom áll fenn a politikai jellegű, a szolgálati rend 

és fegyelem ellen irányuló vagy azt bíráló vagy a fegyveres szerv társadalmi 

rendeltetésével összhangban nem álló rendezvények esetén. További korlátozását jelenti a 

gyülekezés alkotmányos jogának a politikai rendezvényeken egyenruhában történő 

megjelenés tilalma, amely alól kivételt csak a helyszínen történő szolgálatot ellátás jelent 

vagy egyedi esetekben a parancsnok adhat felmentést. 

4. Egyesülési jog. 
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A hivatásos állomány tagjának a hivatásával össze nem függő társadalmi szervezettel 

fennálló vagy létesülő kapcsolatát az állományilletékes parancsnoknál be kell jelentenie. 

Ennek magyarázatát az adja, hogy létezhetnek olyan szervezetek, amelyek célja vagy 

tevékenysége a fegyveres szerv feladatrendszerével vagy társadalmi rendeltetésével ellentétes, 

így nyilván ne kívánatos, hogy a hivatásos állomány tagja ilyen szervezet tagja legyen. 

A fegyveres szervnél a sztrájk mint az érdekérvényesítés eszköze kifejezetten tilalmazott. 

5. Az anyanyelv használata. 

A hivatásos szolgálati viszonyban az állomány tagjai anyanyelvüket szabadon használhatják, 

de a szolgálati és a vezényleti nyelv a magyar. 

6. Hátrányos megkülönböztetés tilalma. 

Tilos minden olyan megkülönböztetés a szolgálati viszonyban, amely a nemen, családi 

állapoton, nemzetiségen, fajon, valláson vagy más különbözőségen alapul, emiatt senkit 

nem érhet hátrány a fegyveres szervnél. Azonban a szolgálatteljesítés jellegéből, a szakmai 

képességek és gyakorlatbeli eltéréséből, a szolgálati időből, rendfokozatból, beosztásból eredő 

különbözőség nem minősül jogellenes megkülönböztetésnek. 

7. Választójog. 

A hivatásos állomány tagjának be kell jelentenie, ha országgyűlési, helyi és kisebbségi 

önkormányzati képviselőválasztáson, illetve polgármesteri választáson jelöltként 

nyilvántartásba vették, tehát passzív választójogával él. Ebben az esetben megválasztásáig 

illetve hivatali, működési idejére hivatásos szolgálati viszonya szünetel. Amennyiben a 

választásokon visszalép, nem választják meg, vagy működési ideje lejár a szünetelés 

megszűnik és felélednek a jogviszonyból eredő jogai és kötelességei.  

Ezen túl a választások napján a hivatásos állomány tagjának lehetővé kell tenni, hogy aktív 

választójogával élhessen. 

8. Munka és foglalkozás szabad megválasztása. Művelődéshez való jog, tanulás, tanítás 

szabadsága, tudományos, művészeti élet. 

Ahogyan a munka és foglalkozás szabad megválasztására csak a szolgálati érdek sérelme 

nélkül van lehetőség, úgy a művelődéshez, a tudományos és művészeti élet, tanulás és tanítás 

szabadságára is ezek az elvek vonatkoznak. Bizonyos szolgálati beosztások csak megfelelő 

iskolai végzettséggel, vagy más jogszabályban megfogalmazott feltételek megléte esetén 

tölthetők be az előmenetel rendje szerint. Szolgálaton kívül a hivatásos állomány tagja más 

kereső foglalkozást csak engedéllyel végezhet. Amennyiben szükséges az állományilletékes 

parancsnok utasíthatja a hivatásos állományú személyt szakmai iskola elvégzésére, 

képzéseken, továbbképzéseken történő részvételre. 
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19. Elérhető pontszám         30 pont 
 

A közigazgatási szabálysértési hatóság előtti eljárás alapját a szabálysértési jog forrásai adják, 

amelyek az l999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről, a 218/ 1999. kormányrendelet 

az egyes szabálysértésekről, illetve egyes önkormányzati képviselőtestületi rendeletek 

lehetnek. Ebből eredően szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy 

mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, amelyet törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit a törvényben 

meghatározott joghátrány fenyeget. 

A szabálysértési ügyekben azon hatóságok járhatnak el, amelyek az eljárás lefolytatására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek. A hatáskör arra ad választ, hogy milyen szerv és 

annak milyen szintű szervei kötelesek eljárni, míg az illetékesség azt határozza meg, hogy 

azonos hatáskörű szervek esetén földrajzilag melyik lesz jogosult az adott eljárás 

lefolytatására. Eszerint megkülönböztetünk általános hatáskörű közigazgatási szabálysértési 

hatóságot, melyek a települési önkormányzatok jegyzői. Különös hatáskörű közigazgatási 

szabálysértési hatóság a Rendőrség és a Vám- és Pénzügyőrség, melyek akkor járhatnak el, 

ha a szabálysértést külön jogszabály kifejezetten hatáskörébe utalja. Speciális hatáskörű szerv 

lehet például a fogyasztó-, munka-és egészségvédelemmel foglalkozó szakhatóság. 

Az illetékesség lehet általános, különös vagy kizárólagos. Az esetek többségében az elkövető 

lakhelye határozza meg az eljáró hatóságot, de amennyiben a gyorsabb és eredményesebb 

lehet az eljárás lefolytatása az elkövetés helyén, akkor a különös illetékesség szabályait kell 

alkalmazni. Kizárólagos illetékességről esetén az azonos hatáskörű szervek közül egyetlen 

szabálysértési szerv bírálja el az adott területen elkövetett szabálysértéseket. 

A szabálysértési eljárás egymásra épülő eljárási szakaszokból áll. Az első szakasz a 

szabálysértési alapeljárás megindítása. A feljelentést mind szóban, mind írásban meg lehet 

tenni. Még ebben a szakaszban kell vizsgálni a hatáskör és illetékesség kérdését. Ezt követően 

az alapeljárás érdemben megindul, melynek során tisztázni kell a szabálysértési 

tényállást és bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A leggyakrabban alkalmazott bizonyítási 

eszközök az elkövető vallomása, a tanú vallomása, a szakértő véleménye, a szemle 

eredménye, a tárgyi bizonyítékok és az értékelhető okirat. A szabálysértési tényállás 

tisztázását és az érdemi határozatot az eljárás megindításától számított 30 napon belül 

teljesíteni kell. 
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A szabálysértési határozat a hatóságnak a szabálysértési ügy eldöntését célzó, a 

szabálysértési felelősséget megállapító, írásba foglalt döntése. Négy fő részből áll, mely a 

bevezető résszel kezdődik. Itt a szabálysértési hatóságot, az ügy számát és tárgyát kell 

megjelölni. A második rész a rendelkező rész, melyben az elkövető személyazonosító 

adatait, valamint az érdemi döntést kell megjeleníteni a jogorvoslati lehetőségekkel. A 

harmadik, indokoló részben a megállapított történeti tényállást, az értékelt bizonyítékokat, 

szakhatósági véleményeket és alkalmazott jogszabályokat kell leírni. A határozat a záró 

résszel fejeződik be, amelyben a határozathozatal helye, ideje, valamint a döntéshozó neve 

szerepel. 

A szabálysértési jogorvoslati eljárás az alapeljárást követő másodfokú eljárás, 

amennyiben az arra jogosult szerv vagy személy a határozat megváltoztatását vagy 

hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Leggyakoribb formája a kifogás, melyet a sértett, 

az elkövető, annak törvényes képviselője vagy védője nyújthat be. A kifogást az alapdöntést 

hozó szerv bírálja el, mely során a határozatot módosítja vagy visszavonja. Amennyiben az 

érintett nem ért egyet a hatóság újbóli döntésével, bírósághoz fordulhat további jogorvoslatért. 

 

 
 

20. Elérhető pontszám       20 pont 

 

A jogilag szabályozott büntetőeljárás meghatározza a büntetőjogi felelősségre vonás rendjét a 

hatóságok és magánszemélyek jogait és kötelezettségeit valamint azok teljesítésének módját 

és formáját. A büntetőeljárást a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. szabályozza. A 

megfogalmazott alapelveknek azért van jelentőségük, mert az adott jogágban 

érvényesítendő társadalmi, politikai elvárásokat fejeznek ki. A büntetőeljárás alapelvei 

az eljárás minden szakaszában általános érvényűek, keretet adnak a törvény részletes 

szabályainak meghatározásához. Általános, kötelezően követendő útmutatást adnak 

részletszabályok hiányában, mivel közvetlenül innen állapítható meg általános érvényű 

értékeket tekintve a jogalkotó akarata. 

A büntetőeljárás alapelveit két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba a szervezeti a 

másikba a működési alapelvek sorolhatóak. Az alapelvek közül külön kiemelést érdemel: 

1.Az ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy senki sem tekinthető 

mindaddig bűnösnek, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem 
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állapította meg. A büntetőeljárásban ez azt jelenti, hogy a jogerős bírói döntésig a terheltet 

ártatlanként kell kezelni, meg kell adni minden törvényes lehetőséget a védekezésre. Az 

ártatlanság vélelmét a vádlónak kell megdöntenie ebből következően a vádlottól nem 

követelhető meg, hogy ő maga bizonyítsa be ártatlanságát. További következménye az 

elvnek, hogy a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a terhelt terhére értékelni nem lehet. 

2. A büntetőeljárás alá vont személyt megilleti a védelem joga. A terhelt akár önmaga is, 

de védő útján is gyakorolhatja e jogát. Az eljáró szervek kötelesek biztosítani, hogy az eljárás 

során a terhelt törvényben meghatározott módon védekezhessen. Bizonyos esetekben a védő 

eljárása kötelező. 

3. Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

ellene emelt vádról bíróság döntsön. Bűncselekmény elkövetése miatt a felelősség 

megállapítása és a büntetés kiszabása kizárólag a bíróságok jogköre. A hatóságok 

intézkedései, határozatai vagy az intézkedések elmulasztása miatt jogorvoslatnak van 

helye, melyet a felettes szervek bírálnak el. 
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