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BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK 

 

Javítási-értékelési útmutató 
 

 
„A” FELADAT (elméleti kérdés) 

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk  
 

1. Sorolja fel sorrendben (a legenyhébbtől vagy a legerősebbtől kezdve) a rendőrségnél 

alkalmazott egyéni és csapaterőben rendszeresített kényszerítő eszközöket! 

 

A kényszerítő eszközök: 

Egyéni: 

- testi kényszer                                                                                                             (1 pont) 

- bilincs                                                                                                                        (1 pont) 

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

alkalmazása                                                                                                      (max. 4 pont) 

- szolgálati kutya alkalmazása                                                                                      (1 pont) 

- lőfegyverhasználat                                                                                                     (1 pont) 

 

- útzár, megállásra kényszerítés (mindkét területhez elfogadható)                             (1 pont) 

 

Csapaterőben rendszeresített: 

- a csapaterő alkalmazása                                                                                             (1 pont) 

- tömegoszlatás                                                                                                             (1 pont)  

 

Helyes sorrendű felsorolás esetén                                                                               (2 pont)                                                                       

                                                                                                               Összesen:   13 pont 
 

 

Mutassa be a kényszerítő eszközök alkalmazásának általános és speciális szabályait! 

 

A kényszerítő eszközök rendőrségi törvény (Rtv.) szerinti alkalmazásának követelményei: 

                                                                                                                                        (1 pont) 

A kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet (ha az eset körülményei lehetővé teszik) 

előzetesen figyelmeztetni kell.                                                                                      (1 pont) 

A testi kényszer és a bilincs kivételével kényszerítő eszköz (a jogos védelem esetét kivéve) 

nem alkalmazható a láthatóan terhes nővel és a gyermekkorúval szemben.              (2 pont) 

Több lehetséges kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség 

biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy 

károkozással jár.                                                                                                           (2 pont) 

Csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányosság elvének 
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figyelemben tartásával alkalmazható.                                                                           (2 pont) 

Nem okozhat aránytalan sérelmet az intézkedés alá vontnak.                                  (1 pont) 

Nincs helye a kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, és a 

rendőri intézkedés eredményessége enélkül is biztosítható.                                       (2 pont) 

A kényszerítő eszköz alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását, az 

emberi élet kioltását.                                                                                                   (2 pont) 

A lőfegyverhasználat – vagy bármely más kényszerítő eszköz használata - során sérültet 

elsősegélyben kell részesíteni, gondoskodni kell orvosi ellátásáról, a közvetlen 

hozzátartozója értesítéséről.                                                                                           (2 pont) 

Kényszerítő eszközök alkalmazását követően a rendőr köteles az intézkedés alá vont 

személyt tájékoztatni a törvény szerinti panasz lehetőségéről és előterjesztésére vonatkozó 

határidőről.                                                                                                                     (2 pont)  

A kényszerítő eszközt a helyszínen alkalmazó rendőr, valamint a csapaterőt, útzár 

alkalmazását, továbbá a tömegoszlatást elrendelő parancsnok a helyszíni intézkedések után 

köteles írásos jelentést készíteni.                                                                                 (1 pont) 

 

                                                                                                       Összesen:    18 pont 

 

A rendőrségi törvény alapján ismertesse részletesen a bilincselésre vonatkozó 

szabályokat! 

 

- A rendőr számára az egyénileg rendszeresített kényszerítő eszközök közül a bilincs egy 

megelőző, védelmi jellegű eszköz. 

- Az alkalmazás törvényi feltétele, hogy kizárólag személyi szabadság korlátozásával járó 

intézkedés keretében alkalmazható. 

- Használata során figyelembe kell venni a jogsértő cselekmény jellegét, az elkövető fizikai 

erejét, az elkövetők számát, stb. 

- Ha a rendszeresített kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre a rendőr a bilincs helyett 

más eszközt is igénybe vehet, de tilos olyan eszközt alkalmazni, ami sérülést okozhat. 

                                                                                                                                        (5 pont) 

 

A bilincs alkalmazása: 

az önkárosítás megakadályozása,  

támadás megakadályozása,  

a szökés megakadályozása,  

az ellenszegülés megtörése érdekében.  

                                                                                                                             (4 pont) 

                                                                                                                      Összesen:    9 pont 

Elérhető pontok: 
 

szakmai tartalom 40 pont 

szakkifejezések szabatos használata 10 pont 

általános kifejezőkészség, verbalitás 5 pont 

magabiztos fellépés 5 pont 
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„B” FELADAT (gyakorlati kérdés) 

Az alakiasság/ alakiság jelentősége a rendvédelmi szervek tevékenységében 

 

1. Ismertesse röviden a következő fogalmakat: 

 

Alakiság/alakiasság (8 pont) 

 

A szabályozott tevékenységek és megnyilvánulási formák összessége, amely a rendvédelmi 

szervek egységes – az általános testtartásnál feszesebb – megjelenésében, tevékenységében és 

fegyelmezett magatartásában jut kifejezésre. 

/A fegyelem, a szakmai felkészültség és az egységes akarat egyik megnyilvánulási formája az 

alakiság. (2 pont) 

Alapvető elvárás, hogy az alakias magatartás minden helyzetben tükrözze a rendvédelmi 

szervek fegyelmét. Kiemelt jelentőséggel bír az alakias megjelenés pl. rendezvénybiztosítás, 

csapattevékenység, igazoltatás során. (2 pont)  

Mivel a rendvédelmi szerv tagja feladatellátása során az állampolgárok széles rétegeivel kerül 

kapcsolatba, kiemelt jelentősége van a megjelenésének, ápoltságának, magatartásának, 

viselkedésének, a kommunikációs és intézkedési kultúrának. (2 pont) 

Az ápolt és kifogástalan külső, a méretnek megfelelő és tiszta, szabályszerűen viselt 

egyenruházat és felszerelés, a magabiztos és alakias mozgás, a fegyelmezett és kulturált 

magatartás bizalmat ébreszt az állampolgárokban, tekintélyt és tiszteletet vív ki a rendőrök 

körében is. (2 pont) 

 

Tiszteletadás (12 pont) 

 

A tiszteletadás az alaki fegyelem, az elöljáró, feljebbvaló, alárendelt egymás iránti kölcsönös 

tiszteletének, megbecsülésének és udvariasságának megnyilvánulása.  

A tiszteletadást minden esetben - az adott helyzetnek megfelelően - az alábbiak szerint kell 

végrehajtani:  

A rendőrség egyenruhát viselő tagjai találkozáskor kötelesek egymásnak tiszteletadást 

teljesíteni.  

Alárendeltek és alacsonyabb rendfokozatúak előre tisztelegjenek!  

Az egyenlő rendfokozatúak kölcsönösen tisztelegjenek egymásnak! (4 pont) 

 

Tiszteletadás egyenruhában  

Tisztelgéssel: amikor a rendőrt a jobb keze felemelésében semmi nem korlátozza. A 

tisztelgést sapkában - egyéb szolgálati fejfedőben, például sisakban - és sapka nélkül is 

teljesíteni kell.  

Fővetéssel: Amikor a rendőr mindkét keze foglalt, vagy a jobb keze olyan mértékben sérült, 

hogy felemelni nem tudja. (2 pont) 

 

A végrehajtás módja:  

A fővetéssel történő tiszteletadás - az elöljáró, feljebbvaló érkezésének megfelelően - végre-

hajtható jobbra vagy balra, illetve (csak állóhelyben) amikor az elöljáró, feljebbvaló szemből 

érkezik, középre.  

Főhajtással:  

• a szolgálati étterembe sapka nélkül belépő, illetve távozó rendőr akkor, ha ott tartózkodik 

valaki;  

 

• szolgálati helyiségbe sapka nélkül belépő, távozó vagy ott tartózkodó rendőr;  

• a dicséretben, jutalomban részesülő rendőr az elöljáró gratulációja után;  
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• tömegközlekedési eszközökön;  

• ha a rendőr karonfogva megy, vagy beteget kísér;  

• gépjármű-parancsnoki ülésen tartózkodó rendőr, ülő testhelyzetben.  

 

Tiszteletadás polgári ruhában  

• fővetéssel;  

• főhajtással. (2 pont) 

 

A tiszteletadás kötelező: (ezek közül legalább 2 eset felsorolása)  

• a magyar Himnusz, a Szózat továbbá más államok himnuszának felhangzásakor;  

• Magyarország állami zászlajának;  

• a népek és hazánk szabadságáért, függetlenségéért, a társadalmi haladásért elesett magyar 

hazafiak és más népek harcosainak síremléke, emlékműve előtt, ha ott díszőrség áll;  

• a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek csapatzászlói előtt;  

• a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek egységei által kísért temetési menetnek. (2 pont) 

 

Nem kell tiszteletadást teljesíteni: (legalább 2  eset felsorolása)  

• rendőri intézkedés közben;  

• forgalomirányítás végrehajtásakor;  

• helyszínelés végrehajtása során;  

• kísérő őrszolgálat alkalmával;  

• járművezetés közben;  

• mozgó járművön és mozgólépcsőn;  

• az étkezésre kijelölt helyen, étkezéskor;  

• hálóteremben (körletben) pihenő, takarodó elrendelése után;  

• betegszobában;  

• kórteremben;  

• segélyhelyen, orvosi rendelőben;  

• színház, mozi, hangverseny, sportlétesítmény nézőterén;  

• társadalmi szervezetek rendezvényein;  

• közhasználatú és szolgálati járműre történő le- és felszállás közben;  

• közúti gyalogátkelőhelyen történő áthaladás közben;  

• rendőri csapaterővel megoldandó szolgálati feladatok, lőgyakorlat végrehajtása során a 

pihenőhely kivételével;  

• műhelyben, gépkocsi-telephelyen, laboratóriumban, gépteremben, rádióállomáson. (2 pont) 

          

          Összesen:    20 pont 

 

2. Mondja el, és jellemezze, hogy hogyan kell szabályosan végrehajtani a „Pihenj!” 

vezényszóra az alaki mozgásformát! 

 

 

PIHENŐÁLLÁS PIHENJ! vezényszóra: az állóhelyben végzett mozgásmód a 

vigyázzállásból következik. Önállóan nem, csak vigyázzállást követően a „Pihenj!” 

vezényszó után vehető fel.  

 

A végrehajtás szabályai: 

 

- bal lábbal lépjen oldalra úgy, hogy sarkai egyvonalban álljanak, és a közöttük lévő távolság   

1 lábfejszélesség legyen, 

 

- lábfejeit tartsa a vigyázzálláshoz hasonlóan kifelé, 
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- térdeit tartsa lazán nyújtva, 

 

- felső testét emelje ki szabadon csípőből, vállait tartsa természetesen, azokat ne húzza fel, de 

le se szorítsa, 

 

- karjait tegye a háta mögé, derékvonalban összekulcsolt kézzel, 

 

- fejét tartsa egyenesen, és nézzen előre. 

                                                                                                          Összesen:    10 pont 

 

Elérhető pontok:  

 

 

szakmai tartalom 30 pont 

gyakorlatiasság 10 pont 

 


