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Általános tudnivalók 

 
 
 

Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 
 
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        6 pont 

A; Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág 
B; Határrendészeti szolgálati ág 
C; Bűnügyi szolgálati ág 
D; Közlekedésrendészeti szolgálati ág 
E; Közrendvédelmi szolgálati ág  
G; Igazgatásrendészeti szolgálati ág 

 
2. Elérhető pontszám        4 pont 

 
- A rendőrség működésének törvényi szintű szabályozása 
- A feladatok ellátásának és az utasítás teljesítésének kötelezettsége 
- Intézkedési kötelezettség 
- Titoktartási kötelezettség 

 
Megjegyzés: 
További elfogadható válaszok: közreműködő igénybevétele, segítségnyújtási kötelezettség, 
segítség és eszközök igénybevétele a rendőrségi feladatok ellátásához, díjkitűzés, titkos 
információgyűjtés, rendőrségi adatkezelés, szolgálati érintkezés szabályai, rendőri maga-
tartás és szolgálatba lépés szabályai, nyilvános szereplés, kérelem és panasz bejelentése, 
fegyver és egyenruha viselése 

 
 

3. Elérhető pontszám        4 pont 
 

A figyelmeztetés célja a szabálysértések, a balesetek megelőzése, szabálysértés folyta-
tásának megakadályozása/a jogszabályokban megfogalmazott jogellenes cselekmé-
nyekkel szembeni legenyhébb állami kényszer kifejezése/a hatóságok rosszallásának 
kifejezése szabálysértés gyanúja miatt, az állampolgárok életének, testi épségének meg-
védése, az állampolgárok jogkövető magatartásra ösztönzése. 

 
A rendőr a hozzá fordulóknak köteles legjobb tudása szerint, a lehető legkimerítőbb/az 
állam- és szolgálati titok, valamint a tevékenysége során tudomására jutott magán-
titkok és személyes adatok megőrzésével /mások személyes jogához fűződő alkotmá-
nyos érdek megőrzése mellett a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást adni.  

 
A rendőr az igazoltatott személy ruházatát, járművét átvizsgálhatja, amennyiben az intéz-
kedés alá vont személy magatartása miatt / ha azt a személyazonosság megállapítása, 
a közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása / ha a személy ellenáll, zavartan visel-
kedik, és bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja szükségessé teszi. 
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A helyszínbiztosítás a rendőr azon tevékenysége, mikor feladata a közlekedési balesetek 
utáni helyzet eredetben történő rögzítése / a személy és vagyon elleni bűncselekmé-
nyek látható nyomainak megőrzése / olyan esemény helyszínének megóvása, ahol az 
eseménnyel összefüggő további vizsgálatok elvégzése szükséges. 

 
 

4. Elérhető pontszám             4 pont 
 

Meghatározás Igaz Hamis
Az előállítottat kérésére írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell, 
és az előállítás időtartamáról szükség esetén igazolást kell kiállítani. 

 
X 

A rendőr az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt személyt az 
abban megjelölt helyre kíséri, vagy oda útba indíthatja. X 

 

 Az előállított személyt a rendőrség hivatalos helyiségeinek 
egyikében kell elhelyezni. 

 
X 

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja. X  
 
 
5. Elérhető pontszám        6 pont  
 
 

 
 
6. Elérhető pontszám       4 pont 
 

legalább ideiglenes lakcímként magyarországi lakóhely, az Európai Unió más államának 
polgára, büntetlen előélet, szakmunkásképző tanintézetben sikeres záróvizsga, biztonsági 
őri előképzettség, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton történő 
megfelelés, gépkocsivezetői engedély megléte, magyar állampolgárság, nemzetbizton-
sági követelményeknek megfelelés, megfelelő életkörülmények, fegyvertartási engedély 
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7.  Elérhető pontszám        5 pont 
 

- gyermekkor 
 

- szükséges óvatosság elmulasztása 
- környezet közömbössége 
- terület elhagyatottsága 

 
Megjegyzés: 
Elfogadható válasz lehet például a vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása is.  

 
 

III. Vagyon elleni bűncselekmények 
 
 
8.        Elérhető pontszám       3 pont 

 
idézés            B 
rendbírság     A 
elővezetés      C 
lefoglalás       - 

 
 

 
 
 
9.         Elérhető pontszám       4 pont 
 
 

Meghatározások Alapeljárás Jogorvoslat Végrehajtás 
részletfizetés és 
fizetési halasztás   x 

elkövető vallomása x   
kifogás  x  
közvetlen letiltás   x 
 
 
10.  Elérhető pontszám       3 pont  
  
 
A közigazgatási szabálysértési hatóságok működése meghatározott földrajzi területre terjed 
ki, melyet az adott hatóság illetékességi területének nevezünk. 
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Általános hatáskörű közigazgatási szabálysértési hatóság a települési önkormányzat 
jegyzője. 
 
Szabálysértések azok a jogellenes cselekmények, amelyek a társadalomra nézve csekélyebb 
fokban veszélyesek. 
 
 
 
11.          Elérhető pontszám       4 pont 
 

 

                     
 
 
 
Megjegyzés: 
A földtani katasztrófák esetében elfogadható válasz még: hegy- és kőomlás, talajsüllyedés, 
iszapár, gátszakadás, illetve minden olyan esemény, amely tartalmilag a meghatározásba 
illeszthető. 
 
A meteorológiai katasztrófák esetében elfogadható válasz még: szélvihar, forgószél, jégeső, 
jegesedés, hőhullám, tornádó, hurrikán, hideghullám, hófúvás, villámcsapás, erdőtűz, belvíz, 
szökőár, illetve minden olyan esemény, amely tartalmilag a meghatározásba illeszthető. 
 
 
12.        Elérhető pontszám       3 pont 
 
 

NAÜ: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
OKF: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
VFCS: Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport 

 
13.        Elérhető pontszám       2 pont 
 
 
B) A kényszerítő eszköz jogszerű alkalmazása, használata során okozott sérülés vagy vagyoni 
kár társadalomra veszélyességét magának a cselekménynek a társadalmi hasznossága zárja ki. 
E) A kikényszerítés az intézkedéssel, illetőleg az intézkedő rendőrrel szemben megnyilvánuló 
aktív vagy passzív ellenállás leküzdését jelenti. 
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14.        Elérhető pontszám        4 pont 
 

jogszerűség, szükségesség, arányosság, humanitás 
 
 
15.        Elérhető pontszám        4 pont 
 
I. 

- szemmel láthatóan terhes nő  
- gyermekkorú személy 

 
II. 

- testi kényszer 
- bilincs 

 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1011    8 / 15              2010. május 25. 

Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

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! 

 
 

16. Elérhető pontszám        20 pont 

Az együttműködés a közrend, közbiztonság és az államhatár rendjének védelme érdekében a 

rendészei szervek és a társadalmi civil szervezetek közötti összehangolt tevékenység. Arra 

tekintettel, hogy az együttműködés rendkívül szerteágazóvá vált az elmúlt évtizedben, így azt 

indokolt volt jogszabályi szinten szabályozni. Ennek eredménye a 2005-ben elfogadott 

Társadalmi Bűnmegelőzési Nemzeti Stratégia.  
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A dokumentum a Rendőrség és a civil szervezetek együttműködésének lehetőségeit 

vizsgálja, közös feladatokra és azok végrehajtásra tesz javaslatot, átfogó keretet ad a 

rendőrségi törvényben megfogalmazott együttműködési kötelezettségnek. Kiemeli, hogy a 

bűnmegelőzés alapvetően társadalmi feladat. Nevesíti az együttműködési partnereket és az 

együttműködés területeit. A Stratégia jelentőséget tulajdonít a települési önkormányza-

toknak, civil és gazdasági szervezeteknek, oktatási intézményeknek egészen a családokig 

bezárólag. 

Kiemelt célként határozza meg a bűn- és baleset megelőzést, a kábítószer prevenciót, az 

ifjúságvédelmet, a kisebbségek jogvédelmét és az időskorúak segítését. 

Megjelöl olyan forrásokat, amelyek segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű vagy 

veszélyeztetett kör számára annak érdekében, hogy elkerüljék a bűnelkövetővé válást. 

Munkahelyteremtést, drogproblémák intézményi szintű kezelését, sportolási lehetőségeket, 

családvédelmi szervezetek kiépítését tűzi ki célul, illetve ajánlja a társadalmi szereplőknek. 

 

A Stratégia a rendőrség legfontosabb partnereként a polgárőrséget jelöli meg. Jelentősége 

akként foglalható össze, hogy a közterületen való megjelenésük jelentős bűnmegelőzési 

hatással bír. Arra tekintettel, hogy tagjaik a lakóközösség polgárai, kiemelt hely- és 

személyismerettel rendelkeznek, így a lakókörnyezetből számos olyan információhoz 

jutnak, amelyet a felderítő szervek eredményesen felhasználhatnak munkájukban. 

A polgárőrség a lakosság körében egyre elfogadottabb az eredményeiknek köszönhetően.  

 

Az önkormányzatok együttműködésben betöltött szerepét nemcsak a nemzeti stratégia, hanem 

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény is nevesíti.  

A törvény értelmében rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség és más helyi rendőri 

szerv létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kel kérni az érintett települési 

önkormányzati képviselő-testület véleményét. Hasonló módon kell eljárni e szervek 

vezetőinek kinevezését megelőzően.  

Az együttműködés, egyben a civil ellenőrzés egyik legjelentősebb formája a rendőrkapitányok 

– a határrend, határforgalom helyzetére figyelemmel – a határrendészeti kirendeltségek 

vezetői éves beszámolási, tájékoztatási kötelezettsége a képviselőtestület előtt.  

Ennek alkalmával a képviselőket a település közbiztonsági helyzetéről tájékoztatni kell, 

valamint az annak érdekében megtett rendőri intézkedésekről. Fontos eleme a törvénynek, 

hogy a képviselő-testület a beszámolót elutasíthatja, melynek következménye, hogy három 

hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. 
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További sajátossága a törvénynek, hogy kötelezően elírja a rendőri szervek vezetőinek a 

lakosság széles körét érintő környezeti vagy migrációs veszélyek esetén a polgármester 

tájékoztatását. 

Lehetőséget teremt a jogszabály arra, hogy az önkormányzatok és a rendőrség szerződést 

kötssön a közbiztonságot érintő feladatok közös ellátására, ugyanakkor e szervek 

bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságokat hozhatnak létre  

 
 
 
 
 
 
17. Elérhető pontszám         30 pont 
 
 
 
A krimináltechnikai vizsgálatok döntően az azonosítást szolgálják. A leggyakoribb krimina-

lisztikai kérdés, hogy a vizsgált eszköz vagy személy okozhatta-e a bűncselekmények hely-

színén rögzített nyomokat, elváltozásokat. Az azonosság kimondásával a vizsgált tárgyat vagy 

személyt megkülönböztetjük az összes többi vizsgált tárgytól vagy személytől. Az azonosítás 

célja tehát a keresett és ellenőrzött személy vagy tárgy azonosságának megállapítása 

vagy kizárása. 

Az azonosítás menete az azonosító objektumok begyűjtésével veszi kezdetét. Ilyenek 

lehetnek a helyszínen rögzített nyomok és anyagmaradványok. A következő lépésben meg 

kell vizsgálni az azonosító objektumot, hogy alkalmas–e azonosításra. Ezután összehason-

lító mintákat kell beszerezni, mely minták ismérveik alapján az azonosító objektummal 

azonos csoportba sorolhatók. Ezt követően az azonosító objektumok és minták vizsgálata 

következik. A vizsgálat végeredménye többféle lehet. Az azonosság megállapítása, a részbeni 

azonosság, illetve az azonosság kizárása.  

Az egyedi személyazonosítást lehetővé tevő nyomok leggyakoribb fajtája az emberi test-

részek nyomai közül a kéz és lábnyomok. A kéznyomok kriminalisztikai jelentősége abban 

áll, hogy a fedetlen emberi bőrfelületeken kirajzolódó bőrredők és a pórusok mintázata 

minden embernél eltérő. A papilláris vonalak sajátos mintázatot alkotnak. A rajzolatok az 

ember életkorával nem változnak, azok a születéstől a halálig ugyanolyanok maradnak, 

legfeljebb fizikai sérülések változtathatják meg mintázatukat. 
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A szakértők a kéznyomok vizsgálatakor különösen az ujjnyomok esetében azonosítási 

pontokat kutatnak fel. Az azonosítási pontok száma és elhelyezkedésük alapján állapítják 

meg vagy zárják ki az azonosságot. Az azonosság kimondásához az azonosító és az 

összehasonlító minta között legalább 9 meghatározható azonosítási pontot kell találni.  

A bűncselekmények helyszínein a bűnügyi technikusok a kéznyomok felkutatása 

érdekében különösen a nem vagy gyengén látható látens nyomok esetén a láthatóvá tétel 

érdekében különböző módszereket alkalmaznak. Ezek a nagyítás, a megvilágítás, megfestés, 

valamint a felsorolt módszerek kombinálása.  

A nagyítás során optikai eszközöket, elsősorban nagyítókat, de mikroszkópokat is 

alkalmaznak. Az észlelhetőség érdekében speciális fényforrások, mint például az UV-fény 

alkalmazásával a visszavert fény már látható tartományba esik, lumineszkál, ez teszi láthatóvá 

a nyomot. Jó eredményeket lehet elérni különböző színű fényszűrökkel is. A leggyakrabban 

alkalmazott módszer a megfestés, mely során vagy porozásos eljárást vagy vegyszeres 

eljárást alkalmaznak.  

A porozásos eljárás lényege az, hogy a fedetlen kézről a felületre került zsírba és egyéb 

izzadmányanyagba a hagyományos vagy mágnes ecsetek segítségével felvitt különleges por 

beleragad, majd a felesleg eltávolítása után kirajzolódik a kéznyom mintázata. Vegyszeres 

eljárás esetében a vegyszerek a bőr izzadmányanyagával reakcióba lépve a felületen 

elszíneződést okozva festik meg a nyomot. 

A későbbi azonosítás érdekében így előhívott és láthatóvá tett nyomot méretarányosan 

fényképezni kell, majd átlátszó műanyag szalagra, fóliára, illetve a nyomhordozó tárggyal 

együtt eredetben kell rögzíteni. 
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18. Elérhető pontszám       30 pont 

 

A rendőri intézkedések végrehajtásának egyik alapvető célja az emberi jogok oltalmazása és 

védelme. A jogszerű rendőri intézkedés alapjai az alkotmány(törvény), a rendőrségről 

szóló törvény, a szolgálati szabályzat, valamint egyéb más törvények és alacsonyabb 

szintű jogszabályok. A rendőri intézkedésekkel szemben alapelvek állíthatók fel: 

1. Szükségesség, amely azt jelenti, hogy intézkedésre illetve kényszerítőeszköz alkalmazására 

csak szükséges esetben és kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján vagy kötelezettség 

teljesítése során kerülhet sor. Indokolatlanul nem lehet intézkedést kezdeményezni, vagy 

kényszerítőeszközt alkalmazni. 

2 A jogszerűség azt jelenti, hogy a rendőr szolgálata során a hatályos törvényekben és 

egyéb jogszabályokban meghatározott szolgálati kötelezettségét teljesíti. A törvényesség 

betartása garanciát jelent arra, hogy jogszabályi felhatalmazás nélkül az állampolgári és 

személyiségi jogok ne legyenek önkényesen korlátozhatók. 

3. A rendőri szakszerűség annyit tesz, hogy az egyes intézkedéseket vagy kényszerítő 

eszközöket a rendőrségi törvény alapján milyen esetekben kell alkalmazni és a szolgálati 

szabályzat szerint azokat milyen módon kell végrehajtani. Ide sorolható a tanult taktikák és 

technikák megfelelő sorrendben történő alkalmazása. 

4. Az arányosság elve szerint intézkedés vagy kényszerítőeszköz alkalmazása során 

törekedni kell arra, hogy az lehetőleg ne okozzon súlyosabb hátrányt, mint aminek az 

elhárítására a rendőr törekedett. 

5. Objektív a rendőri intézkedés, ha a törvény előtti egyenlőség, mint alkotmányos alapelv 

követelményeinek megfelel. Ennek alapján a rendőri intézkedés során fajra, bőrszínre, nemre, 

nyelvre, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra vagy egyéb 

más helyzetre tekintettel különbséget tenni nem szabad. 

6. Eredményes a rendőri intézkedés, ha a törvényes célját elérte, a jogsértéseket megelőzte, 

megszüntette és helyreállította a megbomlott közrendet.  

7. Biztonságosnak tekinthető a rendőri intézkedés, ha sem a rendőr sem mások személye, 

sem dolgok tekintetében nem áll fenn az indokoltnál nagyobb veszélyeztetettség vagy 

sérelem.  
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A szolgálati fellépés módjára vonatkozó szabályok szerint a rendőri intézkedést napszaknak 

megfelelő köszönéssel, az intézkedés alá vont személy nemének, életkorának megfelelő 

megszólítással valamint – ha a rendőr egyenruhát visel – tisztelgéssel kell megkezdeni. 

Közölni kell a rendőr nevét, rendfokozatát és azonosító számát Ha a közlések az 

intézkedés eredményességét veszélyeztetik, azt az intézkedés befejezését követően kell 

megtenni. 

Ha az intézkedés alá vont személy a rendőr felszólításának nem tesz eleget, az intézkedő 

rendőr „A törvény nevében!” felszólítással figyelmezteti, hogy szigorúbban lép fel. 

A rendőr az intézkedés alá vont személyt, különösen kényszerítőeszköz alkalmazása esetén, 

tájékoztatja a törvény szerinti jogorvoslat/panasztétel lehetőségéről. 

 

Az intézkedés alapjául szolgáló élethelyzetek a bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése, 

de bármely más intézkedésre alapot adó tény vagy körülmény lehet. Balesetek, elemi 

csapás vagy ipari és természeti katasztrófák is indokolhatják a rendőri beavatkozást. 

A rendőr saját észlelése alapján, állampolgári bejelentés vagy az ügyelet illetve elöljárója 

utasítása alapján szerezhet tudomást az intézkedésre alapot adó körülményekről. 

 

A rendőrt halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli intézkedési kötelezettség, 

amennyiben intézkedésre alkalmas állapotban van. Akkor beszélünk intézkedésre képes 

állapotról, ha a rendőr kiképzett, egészséges, nincs szeszesitaltól befolyásolt vagy gyógyszer, 

kábító hatású más szer miatt bódult állapotban.  

Ha szolgálatban lévő rendőr nincs jelen, és az intézkedés elmaradása másként el nem 

hárítható hátrányt jelentene, vagy a szolgálatban levő rendőrnek kell segítséget nyújtania, az 

intézkedés előtt szolgálatba kell helyeznie magát. Ettől a pillanattól ugyanazok a jogok és 

kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik, mint a ténylegesen szolgálatban lévő rendőrt.  
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