
 

Rendészeti alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 1021 
  I. összetevő 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 

RENDÉSZETI 
ALAPISMERETEK 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 13. 8:00 
 

I. 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

1
. 

m
á

ju
s 

1
3

. 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2011. május 13. 
1021 

Rendészeti alapismeretek — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 
Fontos tudnivalók 

 
 

Az I. vizsgarészben egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatokat kell megoldania.  
Fontos, hogy szánjon elegendő időt a kérdések, feladatok pontos megértésére!  
A tesztkérdések esetében a kérdésfeltevés mindig egyértelműen meghatározza, hogy csak 
egyetlen válaszlehetőséget kell megjelölnie vagy többet.  
Olyan feladattípussal is találkozhat, ahol rövid válaszokat kell adnia a feltett kérdésekre, vagy 
ki kell egészítenie a megadott szöveget. 
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Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok 
 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Párosítsa össze a bal oldalon felsorolt kiterjesztéseket a jobb oldalon felsorolt 

fogalmakkal! Írja a kipontozott helyekre a megfelelő betűjelet!  
a. MSI  ........ ideiglenes állomány  
b. RAR  ........ sablonfájl  
c. XLT  ........ programtelepítés  
d. TMP  ........ fájltömörítés 

 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! 
 

a.  ...... Hipertext: olyan szöveges dokumentum, amelyben hivatkozások 
találhatók más szövegekre vagy a szöveg más részeire. 

b.  ...... Lábléc: a szövegtörzsben csillaggal vagy egyéb módon megjelölt 
szövegrész részletesebb magyarázata az oldal alján. 

c.  ...... Bekezdésstílus: különféle karakterjellemzők gyűjteménye, amely 
alkalmazásával a karakterek formázását gyorsabban végezhetjük el. 

d.  ...... Fattyúsor: egy bekezdés első sora az oldal alján, vagy egy bekezdés 
utolsó sora az oldal tetején.  

 
 
3. A táblázatkezelő programban olyan tartományra alkalmazunk átlagszámító függvényt, 

amely számokat és szövegeket is tartalmaz. Hogyan számol a program?   
Húzza alá a helyes válasz betűjelét! 

 
a. A szövegeket 0 értékkel figyelembe veszi, és ennek megfelelően 

számolja ki az átlagot. 

b. Hibaüzenetet ad. 

c. A szövegeket figyelmen kívül hagyja, csak a számokat átlagolja. 

d. Választási lehetőséget kínál fel az a.) és b.) pontban megadott 
lehetőségek közül.  

 
 
4. Az alábbiak közül melyik állítás hamis a diagramokkal kapcsolatban?  

Húzza alá a hamis állítás betűjelét! 
 

a. Az oszlopdiagramnak több különböző altípusa létezik.  

b. Egy munkalapra csak egy diagram szúrható be. 

c. Diagram létrehozásakor meg kell adnunk egy tartományt, amelyben az 
ábrázolandó adatsorok találhatók. 

d. Vonaldiagram esetén lehetőségünk van az értéktengely alapértelmezett 
léptékének a megváltoztatására.   
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 
 
1. Az analizátor részeit tartalmazó felsorolást egészítse ki a hiányzó elemmel! 
 

- Érzékszerv 
 

-  
 

- Agykérgi központ 
 

 
 
 
2. A figyelem jellemzésére szolgáló tulajdonságokat húzza alá az alábbi 

felsorolásból! 
 

- Együttérzés 
 
- Képzeletgazdagság 
 
- Tartósság 
 
- Terjedelem 
 
- Megoszlás 
 
- Szabványosság 

 
 

 
 
3. A gondolkodási műveletekre vonatkozó alábbi definíciókról állapítsa meg, melyik igaz 

vagy hamis! A meghatározás után I vagy H betűvel rögzítse állásfoglalását! 
 

Analízis: az a gondolkodási művelet, amelynek során egy tárgyat vagy jelenséget az 
elmélet vagy a gyakorlat síkján részeire, alkotóelemeire bontanak. 

 
 

 
Absztrakció: az analízis ellentétes művelete, amelynek során a részleteket gondolatban 
vagy ténylegesen összerakjuk. 
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4. A személyiség fogalmának meghatározását egészítse ki az alábbi szókészletből! 

 Szókészlet: relatív, közösség, ideiglenes, élőlény, pszichoanalitikus, egyén, társadalmi, 
állandó, lelki 

 

A személyiség az _______________ viszonylag _______________ testi és  

_______________ tulajdonságainak jellegzetesen szerveződött összessége. 

 
 

 

 
5. A szociális szerepek alábbi típusaira írjon egy-egy példát! 

 

 Velünk született szerepek:  

 

 Tanulás útján elsajátított szerepek:  

 

 Szituációs szerepek:  
 

 

 
6. Az anómia a kriminálpszichológia fontos fogalma.  

Az alábbi felsorolásból válassza ki a helyes definíciót, és azt húzza alá! 

 
Anómia:  

- Névtelenség. 
- Visszaélés. 
- Rendellenesség. 
- Társadalmi állapot, amelyben az uralkodó normák meginognak, megsértésük 

tömegessé válik. 
 

 

 

 
7. A társadalmi együttélés normáinak típusaiból a következő fogalmakat megszegésük 

következményeinek súlya szerint - a kisebbtől kiindulva - helyezze sorrendbe! 

Jogszabály, szokás, erkölcs 
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Szöveges, kifejtendő feladatok 
 
1. A multikulturális társadalom fogalmából kiindulva történelmi, szociológiai és jogi 

tényezőkkel érveljen a magyar társadalom multikulturális jellege mellett!  15 pont 
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2. A fiatalok deviáns személyiséggé válásában milyen tényezők játszhatnak szerepet?  

Az ismertetett tényezőket egy-egy példával illusztrálja!  15 pont 
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 témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

Egyszerű, rövid választ 
igénylő, teszt jellegű 
feladatok  

A 10   
B 20   

Szöveges, kifejtendő 
feladatok  

1. 15   
2. 15   

AZ I. RÉSZ PONTSZÁMA 60   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 Dátum: ................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő teszt 
jellegű feladatok      

I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok     
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A II. vizsgarész megkezdése előtt hozzon létre a számítógép merevlemezén a rendszergazda 
által megjelölt helyen egy mappát, amelynek neve a saját neve legyen!  
 
A II. és III. vizsgarészben létrehozott összes állományt ebbe a mappába kell mentenie, a 
feladatleírásban megadott néven! 
 
A 10 perces másolás megkezdése előtt a szövegszerkesztőben mentse a még üres 
állományt, majd alkalmazza az alábbiakban leírt beállításokat! 
 
A beadandó fájl neve: <sajátnév_másolás.doc> 
 
Oldalbeállítás: A4, margók fent, lent, bal, jobb: 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazított; tartalma a saját neve legyen 
Lábléc: balra igazított; tartalma a fájl elérési útja és neve legyen 
Betűtípus: Times New Roman, 12 pont 
Bekezdésjellemzők:   
− Igazítás: balra igazított 
− Sorköz: szimpla 
− Térköz: előtte 6 pont 
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10 perces másolás szövegszerkesztéssel 20 pont 
 
Másoljon le az alábbi szövegből minél többet, lehetőleg hibátlanul, szövegszerkesztő 
használatával! 
A maximális pontszám eléréséhez nem kell a teljes szöveget lemásolnia!   
Elegendő például az első 750 leütésnyi szöveget legfeljebb 1 vagy az első 1000 leütésnyi 
szöveget legfeljebb 2 hibával begépelnie.  
A sorok mellett lévő számok mutatják, hogy hány leütésnél tart. 
 
Beadvány: valamely szervhez érkező hagyományos vagy 54 
elektronikus irat, amely rendeltetésszerűen a szervnél vagy 114 
személynél marad. 132 
  
Bizonylati rend: a bizonylatok összessége, keletkezésük és 193 
feldolgozásuk folyamata, formai előírásuk és megőrzési 248 
rendjük. 257 
  
Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával, 322 
elektronikus formában rögzített, elektronikus úton érkezett, 383 
illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 435 
adathordozón tárolnak. 458 
  
Előadói ív: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével 519 
kapcsolatos tartalmi és formai (alaki) információkat, adatokat 584 
tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyiratdarabot vagy 648 
ügyiratot képez. Az előadói ív két vagy több lapból állhat. 708 
  
Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző 767 
fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének 824 
keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az 880 
érkeztető képernyőrovatokat. Alkalmazása csak osztott 935 
iratkezelésben indokolt. 960 
  
Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a 1022 
szerv vagy személy végez az ügyintézési folyamat során. 1078 
 
Forrás: http://ugyvitel.uw.hu/ugyviteli.doc 
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

II. rész – Másolás szövegszerkesztéssel 20  
A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő teszt 
jellegű feladatok      

I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – Másolás szövegszerkesztéssel    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 

 
Beadandó fájlok: 

− <saját_név_statisztika>  (táblázat) 
− <saját_név_jelentés> (hivatalos feljegyzés) 
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Összetett feladat megoldása számítógépen     20 pont 
 

A) Táblázatkezelés  12 pont 
 

 
 
- forrás: http://www.tutihir.hu/itthon/7346-jaszsagi-baleseti-statisztika.html 

a) Hozza létre a fenti mintának megfelelő táblázatot!  
− A táblázatot <saját_név_statisztika> néven mentse! 
− Alakítsa ki a táblázat szerkezetét, végezze el a szükséges cellaösszevonásokat!  

 A képen felül és bal oldalt a táblázat oszlop- és sorazonosítói láthatók. 
 Az adatokat ennek megfelelően helyezze el a cellákban! 

− A táblázatot tartalmazó munkalap neve legyen Napszakok! 
− Írja be a nem számítható adatokat az ábrának megfelelő cellákba!  

 A számítható adatok a G és H oszlop, illetve a 13. sor számértékei. 
b) Határozza meg a G és H oszlop és a 13. sor számítható adatait a megfelelő képlettel!  

− Az E13 cellában határozza meg a 2009-ben bekövetkezett összes balesetek 
számát! 

− Az F13 cellában határozza meg a 2010 első negyedévében bekövetkezett összes 
balesetek számát! 

− A G oszlop celláiban másolható képlettel határozza meg az egyes napszakokban 
bekövetkezett balesetek százalékos arányát az összes bekövetkezett balesetek 
számához képest, 2009-re vonatkozóan! 

 Egy egyszerű példán bemutatva: 2009-ben összesen 160 baleset volt, ebből 
reggel 15 történt, az arány tehát 15 / 160 = 0,09, azaz a százalékos arány 9%. 

− A H oszlop celláiban másolható képlettel határozza meg az egyes napszakokban 
bekövetkezett balesetek százalékos arányát az összes bekövetkezett balesetek 
számához képest, 2010 első negyedévére vonatkozóan! 

− Állítson be a G és H oszlop celláira % formátumot, tizedesjegy nélkül! 
− Ha valamelyik képletet esetleg nem sikerült kitalálnia, akkor írja be az ábrán 

látható értékeket a megfelelő cellákba! 
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c) Formázza a táblázatot a mintának és az alábbi leírásnak megfelelően! 
− A B oszlop szélessége 15, a többi oszlopé pedig 10 karakter legyen! 
− A 4-6. sorok magassága 15 pont, a 7-11. és a 13. sorok magassága 20 pont legyen!  
− A táblázatban betűtípusa Arial legyen! 

o Az alap betűméret 10-es legyen, a mintának megfelelő cellákban alkalmazzon 
7-es és 14-es betűméretet! 

− A mintának megfelelően  
o állítsa be a számformátumot, 
o szegélyezze a cellákat, 
o állítsa be a vízszintes és függőleges igazításokat, valamint behúzásokat, 
o alkalmazzon félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílust a megfelelő cellákban! 

 

d) Készítse el az alábbi tortadiagramot a 2009-es év adatairól! 
 

2009. 

35%

18%

13%
9%

25%

Reggel Délelőtt Délután Este Éjszaka

 
− A diagramot objektumként szúrja be a táblázatot tartalmazó munkalapra, a címe 

legyen 2009.! 
− Alkalmazzon a mintának megfelelő tartalmú és stílusú feliratokat! 
− Alkalmazzon a mintának megfelelő tartalmú és stílusú jelmagyarázatot a diagram 

alatt! 
− A tortaszeleteket húzza szét, és színezze át különböző kék és zöld 

színárnyalatokra! 
  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2011. május 13. 
1021 

Rendészeti alapismeretek — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

B) Hivatalos feljegyzés készítése szövegszerkesztővel  8 pont 
 
Készítsen szervezeten belüli feljegyzést, amelyben röviden elemzi a táblázat adatait 
elöljárójának! 

− A feljegyzést <saját_név_jelentés> néven mentse! 
− A feljegyzés tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét. 

(feladó, címzett, iktatószám, tárgy, megszólítás, dátum, aláírás; kitalált adatokkal)!   
− A szövegben alkalmazzon A4 papírméretet, körben 2,5 cm-es margókkal! 
− A feladó, a címzett, az iktatószám és a tárgy a fejlécben szerepeljen, amelyet a 

szöveg többi részétől vízszintes szaggatott vonal válasszon el! 
− A levél betűmérete 11,5-es legyen! A megszólítás és a szövegtörzs betűtípusa 

legyen különböző, tetszőlegesen megválasztott, de stílusa illeszkedjen a hivatalos 
levelekéhez! 

− A megszólítás legyen középre igazított, félkövér stílusú! 
− A szövegtörzs legyen sorkizárt, a bekezdések első sorában alkalmazzon 3 cm-es 

behúzást! 
− Alkalmazzon a szövegtörzsben dupla sortávolságot, a szövegtörzs előtt és után 

legyen 20 pontos térköz!  
− A feljegyzésbe a szövegtörzs után szúrja be az elkészített diagramot, középre 

igazítva! 
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 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű 
feladatok 30  

I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok 30  
II. rész: Másolás szövegszerkesztéssel 20   
III. rész: Összetett feladat megoldása számítógépen 20   

AZ ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ PONTSZÁMA 100   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 Dátum: ................................. 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt 
jellegű feladatok      

I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok    
II. rész: Másolás szövegszerkesztéssel    
III. rész: Összetett feladat megoldása 

számítógépen    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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