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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 vizsgázó egyes feladatra kapott pontszámát a feladatok alatt található – a maximális pont-
számot feltüntető melletti – téglalapba kell írni. Kérjük, a szaktanár ügyeljen a részpont-
számok 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        4 pont 

A Titoktartási kötelezettség 
B Intézkedési kötelezettség 
C Segítségnyújtási kötelezettség 
D Díjkitűzés 

 
2. Elérhető pontszám:         5 pont 

- hamis, - hamis, - igaz, - hamis, - igaz 
 
3. Elérhető pontszám:         4 pont 

- helyszínbiztosítás 
- ruházat-, csomagátvizsgálás 
- felvilágosítás – adást, kérést 
- igazoltatás 

 
4. Elérhető pontszám:         7 pont 
 

Alapelvek  Számjel 

szükségszerűség 
 I) 

jogszerűség  IV) 

szakszerűség  VII) 

arányosság  III) 

objektivitás  II) 

eredményesség  VI) 

biztonságosság  V) 
 

Az alapelvek felsorolásának a sorrendje nem meghatározó, csupán az idézett törvényszöveg 
számjelét kell helyesen a hozzá tartozó alapelvhez párosítani! 
5. Elérhető pontszám:         5 pont 

      Amerikai Egyesült Államok 
 

- Megyei és települési seriff hivatalok 
- Városi rendőrség 
- Speciális városi rendőrségek 
- Szövetségi rendőrségek 
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6. Elérhető pontszám:         4 pont 
                           A:    3;   B:    4;   C:    5;   D:    2; 
 
7. Elérhető pontszám: 3 pont 

- nukleáris balesetnek, - sugárbaleset, - kiszóródás 
 

8. Elérhető pontszám:         1 pont 
 

- A váratlanul bekövetkező katasztrófa következtében a település már károsodott 

vagy rövid időn belül kárterületté válik és az ott élő embereknek mielőbb el kell 

hagyniuk az érintett területet saját biztonságuk érdekében. 

 
9. Elérhető pontszám:         7 pont 

I. Természeti katasztrófák 
a) földtani     b) meteorológiai     c) biológiai 

 
II. Civilizációs katasztrófák 

 d) technikai     e) társadalmi 
 
10. Elérhető pontszám:        4 pont 

- szándékosság; gondatlanság,     
- tevés; mulasztás,       
- tettes; részes,   
- általános; különös; közvetlen jogi tárgy  

 
11. Elérhető pontszám:         6 pont 
              A,  C,  F,  H,  J,  M, 
 
12. Elérhető pontszám:        3 pont 

Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős 
határozatában/ a lezárult bizonyítási eljárás/ a másodfokú bíróság nem állapította 
meg. 
 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról rendőrbíró /bíróság vagy 
ügyészség/ bíróság döntsön. 
 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. E jogot korlátozni, 
illetőleg bárkinek szabadságát elvonni rendőrségi eljárás során és a rendőri szerv 
vezetője által/ csak törvényben meghatározott okból és a törvényben 
meghatározott eljárás/ alkotmányos rendelkezések alapján lehet. 
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13. Elérhető pontszám:         2 pont 
            B;   D; 
14. Elérhető pontszám:         3 pont 

- törzsőrmester/törzszászlós,  - százados, - őrnagy 
Minden helyes válasz 1 pontot ér, ugyanakkor az első rendfokozati jelzésnél akár a törzsőr-
mester, akár a törzszászlós elfogadható válasz, azonban két helyes válaszért nem jár többlet- 
pont! 
 
15. Elérhető pontszám:         2 pont 

- Azonosító objektumok begyűjtése. 
- Azonosító objektumok és minták összehasonlító vizsgálata. 
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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 állít-
hat 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 jelení-
tett 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 prob-
lémamegoldás 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 szempon-
toknak megfelelően a szükséges mértékben 
válaszolt. Válaszában kapcsolatot teremt 
az egyes részkérdések között. A válaszában 
minden lényeges tanult szakkifejezést he-
lyesen 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 
valamennyi részkérdésre válaszol a meg-
adott szempontok többségének érintésével. 
A válaszban minden lényeges tanult szakki-
fejezést 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 problé-
ma 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 kifejezésre, 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. 

 



 

írásbeli vizsga 1112 8 / 13 2011. május 23. 

Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 szempont-
jából 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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16. Elérhető pontszám:         30 pont 
 
A rendvédelem egyik sajátossága, hogy a törvényes intézkedések eredményes végrehajtása 
érdekében, jogszabály által történő felhatalmazás alapján kényszerítő eszköz alkalmazására is 
sor kerülhet. A kényszerítő eszközök használatának lehetősége látszólag az élet, testi 
épség alkotmányos védelmének mondanak ellent, ugyanis az Alkotmány kiemelten védi 
és állami feladattá teszi ezeknek az értékeknek a megóvását. Az ellentmondás csak 
látszólagos, mert az alaptörvény kimondja, hogy e jogokat csak törvényben megfogalmazott 
módon lehet korlátozni.  
A rendőr jogszerű intézkedésének való ellenszegülése esetén a törvényben meghatározott 
kényszerítő eszközök alkalmazhatók. Ez azt jelenti, hogy ha a rendőr szakszerű, törvényes 
intézkedésének eredményes befejezése csak kényszerítő eszköz használatával lehetséges, 
akkor végső soron az élethez, testi épséghez fűződő alkotmányos jog is korlátozható. 
 
A jogszerű cselekmény eredménye látszólag jogsértést valósít meg, azonban annak társa-
dalmi hasznossága zárja ki a társadalomra veszélyességet, ezáltal a hivatásbeli kötele-
zettség teljesítése büntethetőségi akadályt képez. A törvényi felhatalmazáson túl ez biztosítja 
a jogszerű eljárásban a rendőrt abban, hogy cselekménye miatt nem vonható felelősségre. 
 
A jogszabály védelme azonban nem korlátlan. Ha a kényszerítő eszköz alkalmazása nem 
nyugszik törvényes alapokon, úgy a Büntető Törvénykönyvben leírt jogellenes magatartások 
közül a bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekményét követi el az intézkedő rendőr. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ott leírtak 
esetén a nevesített kényszerítő eszközöket az intézkedő rendőr alkalmazza. A szabályozás az 
alkalmazási feltételek és az eszközrendszer tekintetében teljes körű és törvényi szinten 
szabályozott. Ekképpen a rendőr egyéni rendszeresített eszközként testi kényszert, bilincset, 
vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, kardlapot, szolgálati kutyát és 
lőfegyvert alkalmazhat. Lehetőség nyílik 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 62/2007 ( XII. 23.) IRM rendelet a kényszerítő eszközök 
alkalmazása végrehajtására ad részletes útmutatást, amely a szakszerűség feltétele. 
 
A kényszerítő eszközök alkalmazása során különös jelentősége van az intézkedésekre 
vonatkozó elvek 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 
kényszerítő eszközt, 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 kényszerítő 
eszköz használata. Figyelembe kell venni 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. 
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A kényszerítő eszközök közül az elérni kívánt cél érdekében szükségest, de legenyhébbet 
kell alkalmazni. Súlyosabb kényszerítő eszköz csak akkor alkalmazható, ha az enyhébb nem 
vezet eredményre, vagy a siker eleve kilátástalan, például látható testi erő 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 túlhaladott a gyermek-
koron, az intézkedése nem válik jogszerűtlenné, ha amint tudomás szerez a valós tényekről  
a továbbiakban csak a megnevezett eszközöket használja.  
 
A kényszerítő eszköz 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 kényszerítő eszköz használatáról jelentést kell készíteni, mely tartalmazza, hogy hol, 
kivel szemben, milyen jogsértés miatt, milyen kényszerítő eszközt használt a rendőr. 
Keletkezett-e sérülés, milyen fokú, de más lényeges adaton túl a tanúk nevét és a törvény-
helyre történő hivatkozást is rögzíteni kell. 
 
A rendőr elöljárója köteles vizsgálni a kényszerítő eszköz használatának szükségességét, 
jogszerűségét és az arányosság követelményének betartását. Amennyiben jogsértő intézkedést 
állapít meg, az eset súlyának megfelelő eljárást kell kezdeményezzen. Ez lehet fegyelmi, de 
akár büntetőeljárás is. 
 
 
17. Elérhető pontszám:         30 pont 
 
Az általános törvényi tényállás a Büntető Törvénykönyvben megtalálható bűncselekmények 
törvényi tényállásainak közös ismérveit, elemeit tartalmazó elméleti rendszer, amelynek 
segítségével az egyes bűncselekmények elemzése elvégezhető.  
 
A bűncselekmény tényállási elemeinek maradéktalan megléte feltétele a bűncselekmény 
megállapíthatóságának. Az általános törvényi tényállás tartalmaz olyan elemeket, amelyek 
minden bűncselekmény elkövetésekor meg kell valósuljanak, és vannak olyan nem 
szükségképpeni, esetleges tényállási elemek, amelyek csak egyes bűncselekmények 
megvalósulásának feltételei. Ezek lehetnek alapeseti tényállásban szereplő elemek, de 
minősített vagy privilegizált eseti tényállás megállapításánál is jelentőséggel bírnak. 
 
Minősített eseti tényállás esetén az alapeseti tényálláshoz képest súlyosabban minősül az 
eset, a jogalkotó súlyosabb büntetési tétellel fenyegeti a cselekmény elkövetését. Erre 
példa a dolog elleni erőszakkal, vagy közveszély színhelyén elkövetett lopás, vagy az aljas 
indokból elkövetett emberölés. 
Privilegizált eseti tényállás során éppen ellenkezőleg, a bűncselekmény megvalósulása 
során olyan körülmény vagy tény meglétét értékeli a jogalkotó, melyhez enyhébb 
szankciót rendel. Példaként említhető a méltányolható okból származó, erős felindulásból 
történt emberölés. 
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Az általános törvényi tényállás objektív elemekre, ezen belül tárgyra és tárgyi oldalra, 
valamint szubjektív elemekre, tovább bontva alanyra és alanyi oldalra bontható. 
Az objektív elemek az elkövető olyan cselekményéhez köthetőek, melyek a kívülálló számára 
is felismerhetők, míg a szubjektív elemek az elkövető tudatában, belső gondolat, vagy érzelmi 
világában jelennek meg. 
 
A szubjektív oldalon megjelenő tárgynak három eleme van, így az általános, a különös és 
a közvetlen, konkrét jogi tárgy. A jogi tárgy egy védett társadalmi érték vagy érdek, melyet 
a bűncselekmény sért vagy veszélyeztet. Ez lehet magának az államnak a jogrendje, a bünte-
tőjogban leírt és védett általános társadalmi viszony, míg végső esetben magának a konkrét 
értéknek a védelme. Például a magánlakás sérthetetlenségének tiszteletben tartása, a személyi- 
és mozgás szabadság, az élet,- testi épség védelmi mind-mind ilyen védett érték. 
 
A tárgyi oldalon megjelenő tevés vagy mulasztás az elkövetés során megjelenő aktív 
cselekményt vagy valamilyen tevékenységnek a nemtevését, mulasztását jelenti. Az aktív 
cselekvés például az elkövető részről  a sértett bántalmazása míg mulasztás során az elkövető 
például nem nyújt segítséget sérült személynek, akinek élete közvetlen veszélyben van. 
 
A szubjektív elemek között megjelenő alany körébe tartoznak a bűncselekmények elköve-
tői, a tettesek és a részesek. Minden bűncselekmény szükséges eleme az alany, az elkö-
vető megléte, akinek meg kell felelni az általános alannyá válás feltételeinek, vagyis többek 
között a cselekmény elkövetésekor betöltött 14. életév és a büntethetőségi akadály hiánya.  
A kényszer, fenyegetés hatása alatt álló vagy tévedésben levő személy nem felel meg  
az alannyá válás feltételeinek. 
 
Az elkövetők bűncselekményhez fűződő belső érzelmi világát jeleníti meg az alanyi oldal. 
Minden bűncselekmény elkövetőjét jellemzi a szándékos vagy gondatlan magatartás. 
Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, 
vagy e következményekbe belenyugszik. Így aki akarja, hogy áldozata sérülést szenvedjen, 
vagy fájdalmat akar okozni, tudja, látja, kívánja magatartása következményeit. 
Gondatlanságból az követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának 
következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, valamint az is, aki  
e következmények lehetőségét azért nem látja előre mert a tőle elvárható figyelmet és 
körültekintést elmulasztja. A közlekedési bűncselekmények elkövetői sosem akarják, hogy 
sérülés keletkezzen mulasztásukból, de a súlyos sérülés bekövetkezte megalapozza a 
büntetőjogi felelősséget. 
 
Ezen szükségképpeni tényállási elemek feltétele a bűncselekmény megvalósulásának. A nem 
szükségképpeni tényállási elemek nem minden bűncselekménynél bírnak jelentőséggel 
azonban bizonyos esetekben ezek hiánya nélkül a cselekmény nem bűncselekmény vagy  
alapeseti tényállás szerint minősül súlyosabban.  
Az objektív elemek esetében jelentőséggel bír az elkövetés tárgya. Ilyen lehet egy fizikai 
dolog, például közokirat-hamisítás esetén maga a közokirat, azonban ha a személy sérelmére 
követik el a bűncselekményt, passzív alanyról beszélünk. Példaként említhető a testi sértés 
során sérülést elszenvedő személy. 
 
Szintén a külvilág számára értékelhető, de esetleges tényállási elem a szituációs elemek 
megléte. Néhány bűncselekmény esetében jelentősége van az elkövetés helyének, idejének, 
módjának vagy eszközének.  
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Az éjszakai, vagy a közveszély színhelyén történő elkövetés, illetve a dolog elleni erőszak fel-
tétele lehet a súlyosabb bűncselekmény megállapításának. Ezen túl az ok-okozati összefüggés 
és az eredmény is jelentőséggel bírhat. 
 
A szubjektív elemek nem szükséges tényállási eleme a speciális alany. Néhány bűncselek-
mény esetén például jelentősége van a tettes foglalkozásának, mint például a hivatalos sze-
mély vagy akár az állampolgárságának, ugyanis csak ebbéli minőségében követhető el a cse-
lekmény. 
 
Bizonyos bűncselekmény esetén vizsgálni kell az elkövető-alany belső tudatállapotát, amely 
motiválja a cselekmény elkövetése során. Ez az a belső vágy, szükséglet, ami az elkövetésre 
készteti. A célzatos bűncselekmények során ugyan itt azt a különleges célt értékeli a jog-
alkotó, amelyet a személy az elkövetésével el kívánt érni. Ezekre példa lehet a nyereségvágy, 
mint motívum, vagy a különös kegyetlenség, az indokoltnál nagyobb fájdalom okozás, mint 
célzat. 
 
Az általános törvényi tényállás elemeinek felhasználásával végzett bűncselekmény elemzés 
segítséget nyújt ahhoz, hogy – összevetve a történeti tényállásban felismert tényállási elemek 
megléte esetén – megállapítható vagy elvethető legyen a Büntető Törvénykönyv Különös 
Részében leírt különös történeti tényállás formájában megjelenő bűncselekmény. 
 
 
 

 
 
 
18. Elérhető pontszám:         20 pont 
 
A fegyelem kialakítása és fenntartása a fegyveres rendvédelmi tevékenység egyik leg-
fontosabb sajátossága. A fegyelem biztosítja a fegyveres szerven belül a feladatok, utasítá-
sok, parancsok összehangolt végrehajtását, a szolgálat ellátására vonatkozó jogi normák 
teljesítését.  A rendőrség hivatásos állományának esküje tartalmaz  
 
utalást a fegyelem jelentőségére a szerven belül. A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe több 
fejezetében is tartalmaz alapértékeket a rendőri fegyelem tekintetében, mint a tisztességről,  
a köz szolgálatáról vagy a munka minőségéről szóló fejezeteiben.  

 A bűncselekmény tényállási elemei 
Objektív elemek Szubjektív elemek 
Tárgy Tárgyi oldal Alany Alanyi oldal 

Szükségképpeni 

tényállási 

elemek 

Jogi tárgy 
- általános 
- különös 
- 
közvetlen 

Elkövetési 
magatartás 

- tevés 
- mulasztás 

Általános alany 
- tettes 
- részes 

Bűnösség 
- szándékosság 
- gondatlanság 

Esetleges/ nem 

szükségképpeni 

elemek 

Elkövetési 
tárgy, 
passzív 
alany 

Szituációs 
elemek, ok-
okozati 
összefüggés, 
eredmény 

Speciális alanya Motívum, célzat 
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A szervezeten belüli fegyelem meghatározó jellemzője az utasítások teljesítésének kötelezett-
sége, mely a rendőrség működésének alapelvei között is megtalálható. 
 
Minden olyan esetben, amikor az életviszonyok szabályait vagy a szolgálati viszonnyal kap-
csolatos kötelezettségét a hivatásos állomány tagja vétkesen megszegi, fegyelmi eljárás 
indítható ellene. Szintén a fegyelmi eljárás szabályai érvényesülnek, ha a hivatásos állo-
mányú a szolgálati helyén vagy a szolgálattal összefüggésben követett el szabálysértést. 
Ezáltal nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóság folytatja le  
a szabálysértési eljárást és szabja ki a büntetést, hanem az állományilletékes parancsnok.  
A szolgálati törvény szerint a hivatásos állomány tagjának katonai vétségét szintén fegyelmi 
eljárásban kell elbírálni.  
 
A fegyelmi eljárás során történő elmarasztalás a fenyítés. A fenyítés célja a szolgálati rend 
és fegyelem védelme, a fegyelemsértő és mások fegyelemsértéstől való visszatartása. 
 
Nem minden esetben kell fenyítést kiszabni, ugyanis ha a fegyelemsértés olyan csekély 
súlyú hogy az elérni kívánt cél, a későbbi jogsértéstől való visszatartás – figyelmeztetéssel is 
elérhető, a fenyítés mellőzni lehet. Ebben az esetben az arra jogosult elöljáró, írásba foglalja 
a döntését. 
 
A hivatásos állomány tagja nem fenyíthető meg, ha a fegyelemsértés elöljárója parancsára 
követte el, ha azonban tudta, hogy a kapott parancs teljesítésével fegyelemsértést követ el, 
akkor felelősségét meg kell állapítani. A fenyíthetőséget kizárja, ha a hivatásos állomány tagja 
a fegyelemsértést kóros elmeállapotban, kényszer vagy fenyegetés hatása alatt tévedésből, 
jogos védelmi helyzetben vagy végszükségben követte el. 
 
A hivatásos állományúval szemben feddés, megrovás, pénzbírság, illetve egy fizetési 
fokozattal egy évre való visszavetés alkalmazható fegyelmi büntetésként.  
A pénzbírság mértéke nem haladhatja meg az egyes szabálysértésekre a szabálysértési 
jogszabályok alapján kiszabható pénzbírság összegét.  
 
A rendfokozatot érintő fegyelmi büntetés a soron következő  rendfokozatba való előléptetés 
várokozási idejének, illetve eggyel alacsonyabb rendfokozatba való visszavetése,  amelyek 
ideje 6 hónaptól 2 évig terjedhet.  
 
További fegyelmi büntetés az alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés és a szolgálati 
viszony megszüntetése. Legvégső esetben lefokozás fenyítés is alkalmazható, amely a szol-
gálati viszony megszüntetését és a rendfokozathoz fűződő valamennyi jogosultság  megszűné-
sét jelenti.  
 
A fegyelmi eljárással, illetve annak elmarasztaló lezárásával, a fenyítéssel szemben  
jogorvoslattal lehet élni, amely végső fórumaként a bíróságtól is kérhető felülvizsgálat. 
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