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BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK 
 

FELADATLAP 
 

 

 

Munkaidő: 120 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Kérjük, 

kerülje a válaszok javítását. Amennyiben mégis szükséges, javításnak az egyértelműen jelölt 

áthúzás minősülhet. 

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási-értékelési 

útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt feladatlapok. 

 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

 

Iskolai pontszám: ………………………              Bizottsági pontszám:………………….. 

Javító tanár aláírása: ………………….              Felüljavítók aláírása: …………………. 

…………………. 
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1.  A rendvédelmi szervek tevékenységét meghatározó jogszabályok                   

Egészítse ki a jogszabályok hiányzó adatait, és írja azokat a táblázat megfelelő rovatába!  

                6 pont 

 

Jogszabály kiadás éve száma 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állománya szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 

 

2011.  

a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltásról 

szóló 

 
 XXXI. 

 

 
2012. C. 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról  szóló 

 
2012.  

a rendőrség szolgálati szabályzata 
 30. 

 
 

2. Írja a pontozott vonalra Magyarország polgári nemzetbiztonsági szolgálatai nevét!     4 pont 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Kényszerítő eszközök 

Válaszoljon a kényszerítő eszközökre és azok használatára vonatkozó kérdésekre!              4 pont 

a) Melyik törvényben szerepel a lenti szöveg? Írja le a pontozott vonalra a törvény pontos 

megnevezését, kiadásának évét és a törvény számát! 

 

A rendőr kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén 

alkalmazhat.  

……………………………………………………………………………………………………... 

b) Egészítse ki a felsorolást, és írja be a legenyhébbtől a legsúlyosabbig haladva a rendőrségnél 

alkalmazható kényszerítő eszközöket! 

- testi kényszer,  

- ……………..…….., 

 - vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz, 

- útzár, megállásra kényszerítés, 

- ………………….….,  

- ……………………. . 
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4. Válassza ki a felsorolásból, majd írja a táblázat megfelelő rovatába a rendőrség szolgálati ágai, 

szolgálatai és szakszolgálatai betűjelét!  

Figyeljen, mert a hibás beírásért pontlevonás jár!                                                                7 pont 

 

A) tanúvédelmi    B) bevetési    C) határrendészeti 

D) kommunikációs      E) tűzszerész    F) rendőri csapaterő      G) humánigazgatási 

 

szolgálati ág szolgálat szakszolgálat 

   

 

 

5. Világtájak meghatározása 

A világtájak meghatározása történhet tájoló segítségével. Egészítse ki a tájoló használatával 

történő világtáj meghatározás lépéseit ismertető szöveget!        3 pont 

 

A világtájak meghatározásánál a tájolót ……………………. tartjuk, és addig ………..………., 

amíg a mágnestű …………………….. vége a „0” beosztásra nem mutat. 

 

 

6. Hivatásos szolgálati viszony létesítése 

Tegyen X jelet a táblázat megfelelő rovatába aszerint, hogy igazak vagy hamisak a szolgálati 

viszony létesítésére vonatkozó állítások!           5 pont 

 

 

 ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

1. A szolgálati viszony létesítésének feltétele a 20. életév betöltése.   

2. A szolgálati viszony létesítésének feltétele a magyar állampolgárság, 

a magyarországi állandó lakhely és az érettségi. 

  

3. A hivatásos állományba jelentkező, a szolgálati viszony létesítését 

követően tudomásul veszi egyes alkotmányos állampolgári jogai 

korlátozását. 

  

4. A jelentkezőnek szolgálati viszony létesítéséhez csak fizikai és 

egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.    

  

5. A jelentkezőnek bele kell egyeznie, hogy kifogástalan életvitel 

ellenőrzésen esik át. 
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7. Hivatásos állománycsoportok, rendfokozatok     összesen 6 pont 

a) Tegyen relációs jelet (=/>/<) az egyes állománycsoportok rendfokozatai közé!     4 pont 

 

altábornagy    dandártábornok     százados     őrnagy       alezredes 

 

 

b) Melyik rendvédelmi szerv, mely állománycsoport rendfokozati jelzésére illik a meghatározás? 

Írja a pontozott vonalra!           2 pont 

 

kék alapon háromnegyedes, aranyszínű hímzett betoldás, 

aranyszínű szegély, pajzs, egy ezüstszínű hatágú csillag: 

………………………………. ……………………………… 

……………………………. 

 

piros alapon arany szegély, egy hatágú aranycsillag, és arany 

állományjelzés: 

………………………….. …………………………… 

……………………………………. 

 

 

8. Írja a fogalmak mellé - maximum két mondatban - azok meghatározását!      7 pont 

 FOGALOM  MEGHATÁROZÁS 

1. szükséghelyzet   

 

2. védő   

 

3. ájulás   

 

4. távcső   

 

5. mediáció    

 

6. karantén   

 

7. koholt helyszín   
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9. Lőfegyverhasználat 

Tegye helyessé a lőfegyverhasználatra vonatkozó szövegrészeket! Válassza ki, majd párosítsa az 

összeillő mondatfeleket a megfelelő betű beírásával!                                                             4 pont 
 

 

1. A lőfegyverhasználat az élethez és a testi épséghez való jog sérelme szempontjából          …… 

2. A rendőrt a lőfegyver-használati jog, a jogos védelem és a végszükség esetein kívül,         …… 

3. A törvény szerint a rendőrt a lőfegyver-használati jog                                                          …… 

4. Személyre szándékosan leadott lövés akkor is lőfegyverhasználatnak minősül,                  …… 

 

a) a törvényben foglaltak szerint illeti meg. 

b) a legsúlyosabb rendőri kényszerítő eszköz. 

c) ha az nem okozott sérülést. 

d) csak a szolgálata jogszerű teljesítése során illeti meg. 

 
 

10. Milyen fogalmakat jelölnek az alább megadott meghatározások? Írja a pontozott vonalra a 

fogalom nevét!              6 pont 

 

 FOGALOM MEGHATÁROZÁS 

1.  Azt mutatja meg, hogy a jogszabály milyen esetekre 

vonatkozik, mettől meddig, kire nézve és milyen földrajzi 

területen alkalmazható. 

2.  Az, akinek magasabb rendfokozata van, és az alacsonyabb 

rendfokozatúval nem áll elöljárói viszonyban. 

3.  Olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, 

hogy a megfenyegetett személyben komoly félelmet keltsen. 

4.  Közterületen, a számára kijelölt mozgási körzetben, egy adott 

ponthoz meghatározott időközönként rendszeresen visszatérve 

szolgálatát gyalogosan ellátó rendőr.  

5.  A kriminológia áldozattannal, a bűncselekmények áldozataival 

foglalkozó kutatási területe, idegen szóval. 

6.  A vér élénkpiros színű, a vérnyomás a szívverésnek megfelelő 

ritmusban, spriccelve távozik a sebből. 

 

 

11. Olvassa el figyelmesen a római számmal jelölt mondatkezdeteket, és válassza ki, majd húzza 

alá a felsoroltak közül a helyes befejezést!           6 pont 

 

 

I. Forgalomirányítás közben a rendőrnek… 

a)  minden esetben tiszteletadást kell teljesítenie feljebbvalójának. 

b)  úgy kell tennie, mintha nem venné észre a feljebbvalóját. 

c)  nem kell tiszteletadást teljesítenie. 
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II. Az ártatlanság vélelme azt jelenti,… 

a)  hogy meg kell védeni azt, aki ártatlan. 

b)  hogy senki sem tekinthető bűnösnek addig, amíg jogerős ítélet azt ki nem mondja. 

c)  hogy a fiatalkorúak nem büntethetők. 

 

III. A hivatásos állomány tagjával szemben alkalmazható legenyhébb fenyítés a/az… 

a)  szóbeli figyelmeztetés. 

b)  írásbeli figyelmeztetés. 

c)  feddés. 

 

IV. A rendőr feljebbvalója parancsát… 

a)  semmilyen körülmény között nem tagadhatja meg. 

b)  megtagadhatja, ha a parancs végrehajtásával szabálysértést követne el. 

c)  megtagadhatja, ha a parancs végrehajtásával bűncselekményt követne el. 

 

V. A rendőr szolgálaton kívül akkor intézkedik, ha… 

a)  a szolgálatban lévő rendőrnek kell segítséget nyújtania. 

b)  meg akarja mutatni családjának, hogy milyen felkészült. 

c)  szereti megoldani a nehéz feladatokat. 

 

VI. A hivatásos állományú rendőr alapvető állampolgári jogainak korlátozása között… 

a)  szerepel az egyesülési és a gyülekezési jog korlátozása is. 

b)  nem szerepel az egyesülési és gyülekezési jog korlátozása. 

 

12. A katasztrófavédelem szervezete három pillérre épül. Mutassa be e három szakmai terület 

alapvető feladatrendszerét maximum 2-2 mondatban!            összesen  10 pont 

 

a) tűzvédelem:             2 pont 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) polgári védelem:             2 pont 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) iparbiztonság:            2 pont 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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d) Olvassa el, majd egészítse ki az Alaptörvény XXXI. cikkelyének szövegét!                     1 pont 

 

„Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és 

katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint 

- …………….. ……………. kötelezettség írható elő.” 

 

 

e) Húzza alá a felsorolásban a nem geológiai (földtani) eredetű katasztrófákat!                    3 pont 

földrengés, sziklaomlás, tűzvész, talajmozgás, vulkánkitörés, szélvihar, árvíz, földcsuszamlás, 

hegyomlás 

 

 

 

13. Írja le a pontozott vonalra a rövidítésben megadott rendvédelmi szervek teljes nevét! 

Ügyeljen a helyesírásra!                                                                                                          4 pont 

 

a) KR: ……………………………………………………………………………………………… 

b) TIBEK: …………………………………………………………………………………………. 

c) BM OKF: ……………………………………………………………………………………….. 

d) BvOP: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

14. Határozza meg a terhelt fogalmát, majd írja le sorrendben, hogy hogyan változik a terhelt 

megnevezése a büntetőeljárás egyes szakaszaiban!                                                                4 pont 

 

Terhelt: ………………………………………………………………………………………….. 

A terhelt         

- a nyomozás során: ………………… , 

- a bírósági eljárásban: ………………… ,  

- a büntetés jogerős kiszabása után: ……………………….. . 
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15. Egészítse ki a táblázatot! Írja a pontozott vonalra a megadott rendvédelmi szervek szervezeti 

egységének/egységeinek pontos (nem rövidített) megnevezését!                                           4 pont 

 

 rendőrség hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv 

központi 

szerv/szervek 

 

…………………………………………........ 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 
 

 

16. Húzza alá a felsorolásban a szabálysértésnek minősülő cselekmények betűjelét!           2 pont 

 

a) emberölés 

b) személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 

c) foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 

d) tiltott fürdés 

e) embercsempészet 

f) állatkínzás 

 

 

17. A rendőri intézkedés alapelvei    

Egészítse ki a rendőri intézkedés alapelveit tartalmazó felsorolást, majd fejtse ki röviden - 

maximum két mondatban - a szakszerűség alapelvét!                                                             6 pont 

a) Alapelvek felsorolása: 

- ……………………………………  

- …………………………………………  

- szakszerűség 

- …………………………………….  

- objektivitás 

- …………………………………………..  

- biztonságosság 

 

b) A szakszerűség alapelve: 

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….……… 
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18. Válaszoljon a szövegben szereplő szituációhoz kapcsolódó kérdésekre!          összesen 8 pont 

Veszélyes vegyi anyagot szállító kamion közúton egy gépjárművel ütközött. A baleset 

következtében több személy és a kamion rakománya is megsérült. 

 

a) Írja a pontozott vonalra, hogy mely rendvédelmi szervek részvétele indokolt a baleset 

helyszínén az esemény kezelésében!            2 pont 

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...…… 

b) Milyen feladatokat kell végrehajtaniuk? A fontossági sorrend figyelembevételével soroljon fel 

közülük négyet!             4 pont 

………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………...… 

c) Milyen más szervezetek bevonására kerül, kerülhet sor? Írjon két ilyen szervezetet!    2 pont 

………………………………………………………………………………………………...…… 

 

19. Olvassa el a rendvédelmi szervek és az önkormányzatok együttműködésére vonatkozó 

állításokat! Jelölje aláhúzással, hogy igaz vagy hamis az állítás!                                           4 pont 

 

a) A rendvédelmi szervek számára a külső együttműködés kiemelten fontos partnerszervezetei az 

önkormányzatok.  

 

Igaz                            Hamis 

 

b) A rendvédelmi szerv vezetőjének kinevezése csak az önkormányzat beleegyezésével 

történhet.  

 

Igaz                            Hamis 

 

c) A rendvédelmi szerv vezetőjének felmentésével kapcsolatban az önkormányzatoknak 

vétójoguk van.  

 

Igaz                            Hamis 

 

d) A rendvédelmi szervek munkájáról az éves beszámolójuk alapján az önkormányzat véleményt 

nyilvánít.  

 

Igaz                            Hamis 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ........................................................................... 

 


