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KÓDSZÁM: 

A 2018/2019. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  
 

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 lapra rá kell írni a borító tetején található 
kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 
szerepelhet a feladatlapokon. 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Kérjük, 
kerülje a válaszok javítását. Amennyiben mégis szükséges, a felügyelő tanárral írassa alá! 
 
A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási-értékelési 
útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt feladatlapok. 
 

   
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

   

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

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

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

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

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 
 
Iskolai pontszám: ………………………              Bizottsági pontszám:………………….. 

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

 ……………….... 



Belügyi rendészeti ismeretek Kódszám: 
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1. Húzza alá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerveket/szervezeteket! 

Figyeljen arra, hogy a rossz válaszért pontlevonás jár! 
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

Terrorelhárítási Központ  

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 

Belügyminisztérium 

3 pont  

 
2. Egészítse ki Magyarország Alaptörvényének szövegét a megfelelő kifejezésekkel! 
 
Magyarország Alaptörvénye, amelyet 2011. április 25-én hirdettek ki és …………………… 

lépett hatályba, a jogforrási hierarchia csúcsán áll. A …………………….. szintű norma 

Magyarországon, így nem lehet olyan jogszabályt hozni, amely ……………………. a 

tartalmával. Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének ………………….. . 

 

Magyarország Alaptörvénye a ………… cikkelyében rendelkezik a rendőrségről és a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról. Ebben meghatározza alapvető rendeltetésüket. Irányításukat 

a ……………………… alá rendeli. E szervezetek jogállását az Alaptörvény szerint 

…………………………. törvénynek kell meghatároznia.  

7 pont  

 
3. Párosítsa az alábbi állításokat a táblázatban található jogszabályok betűjelével! Írja 

a pontozott vonalra a megfelelő jogszabály betűjelét! 
Figyeljen arra, hogy egy jogszabállyal több szerepel a táblázatban! 

 
Ez a törvény tartalmazza a rendvédelem hivatásos állományú tagjainak fegyelmi büntetéseit.  

 
……… 

   Ez a rendelet tartalmazza a rendőrség szolgálati ágait, szolgálatait, szakszolgálatait. 
 

………. 

   Ez a törvény rendelkezik a helyszíni bírság kiszabására jogosultak köréről. 
 

……… 

   Ez a törvény vonatkozik az emberélet elleni bűncselekményre. 
 

……… 
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Ez a törvény tartalmazza az általános rendvédelmi feladatok ellátására létrehozott szervezet 
feladatrendszerét.  

……… 
             

 Jogszabály 
 

A 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvény 

B 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény 

C a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló BM rendelet 

D Büntető Törvénykönyv 

E a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról … szóló törvény 

F a rendőrségről szóló törvény 

 

5 pont  

 
4. Jelölje X jellel a táblázat megfelelő oszlopában, hogy a felsoroltak közül melyek 

központi, területi, illetve helyi rendvédelmi szervek!  
 

Szervek Központi Területi Helyi 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság   
 
 

Kaposvári Rendőrkapitányság   
 
 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság   
 
 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság   
 
 

BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság   
 
 

Határrendészeti Kirendeltség Csorna   
 
 

Készenléti Rendőrség   
 
 

Országos Rendőr-főkapitányság    

 

8 pont  
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5. A rendvédelmi szervek működésére jellemző függőségi viszonyok alapján határozza 

meg az alábbi fogalmakat!  
Válaszát legfeljebb egy-egy bővített mondatban fogalmazza meg! 

Elöljáró:  ............................................................................................................................................  

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

Alárendelt ..........................................................................................................................................  

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

Feljebbvaló:  ......................................................................................................................................  

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

3 pont  

 

 

6. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Húzza alá a megfelelő választ! 

 
A rendőr feladata teljesítése során köteles végrehajtani szolgálati elöljárója utasításait, de meg 
kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el. 
 

Igaz           Hamis 

1 pont  

 
 
7. A rendőrség szolgálati ágai, szolgálatai és szakszolgálatai 
 
A) Válassza ki a felsorolásból, majd írja a táblázat megfelelő rovatába a rendőrség szolgálati 

ágai, szolgálatai és szakszolgálatai betűjelét! 
Figyeljen arra, hogy a rossz válaszért pontlevonás jár! 

 

a) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési, b) személy-és objektumvédelmi, c) gazdasági,  

d) terrorelhárítási, e) ellenőrzési, f) vízirendészeti, g) bűnügyi technikai, h) rendőri csapaterő 

 

szolgálati ág szolgálat szakszolgálat 

   

 

B) Röviden ismertesse a közrendvédelmi szolgálati ág feladatait! 

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

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

9 pont  
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8. Válaszoljon a hivatásos állománycsoportok, rendfokozatok, szolgálati érintkezések 

témakörének kérdéseire! 

A) Tegyen relációs jelet (=/>/</) az egyes állománycsoportok rendfokozatai közé!  

ezredes    altábornagy    őrnagy       százados     alezredes 

B) Melyik rendvédelmi szerv állománycsoportjának rendfokozati jelzését ismeri fel a 
leírásban? Írja a pontozott vonalra! 

 

Piros alapon arany parketta, arany parkettán 3 
ezüstcsillaggal, arany szegéllyel, arany állományjelzéssel. 

 

……………………………………….. 

C) Írjon egy-egy példát arra, hogy a szolgálati érintkezésben mit jelent a jelentés és a 
jelentkezés! 

 
Jelentkezés: ........................................................................................................................................  

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

Jelentés: .............................................................................................................................................  

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

8 pont  

9. Írja a fogalmak mellé - legfeljebb két mondatban - a meghatározásukat!  

 FOGALOM MEGHATÁROZÁS 

1. testi kényszer 
 

2. szándékos 
bűncselekmény 

 

3. fegyház 
 

4. közérdekű munka 
 

5. védő 
 

6. méretarány 
 

 

6 pont  
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10. Mutassa be a katasztrófavédelem szervezetén belül a tűzvédelmi szakmai területet! 
 
A) Nevezze meg pontosan, és írja a táblázatba a tűzvédelmi szakmai terület feladatellátását 

meghatározó két alapvető jogszabályt! 
 

A törvény megnevezése Kiadásának éve A törvény száma 

 
 

  

 
 

  

 

B) Sorolja fel a tűzvédelmi szakmai terület alapvető feladatait! 

-  .................................................................................. ;  

-  .................................................................................. ; 

-  .................................................................................. ; 

-  ..................................................................................  . 

C) Nevezzen meg két leggyakrabban használt védőfelszerelést! 

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

 

D) Soroljon fel két speciális eszközt, amelyet a katasztrófavédelmi szervezet tűzvédelmi 
szakterület a feladatellátása során alkalmaz /használ a kárelhárításhoz! 

 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

11. Írja a pontozott vonalra a rövidítésekben megadott szervek teljes nevét! 
Ügyeljen a helyesírásra!  

                                                                                                         
a) NAV:  .......................................................................................................................................  

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

c) KOK:  .......................................................................................................................................  

d) TEK:  ........................................................................................................................................  

e) AB: ...........................................................................................................................................  

 

 

10 pont  

5 pont  
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12. Milyen fogalmakat jelölnek az alább megadott meghatározások?  
 

 FOGALOM MEGHATÁROZÁS 

1.  A vér oxigéntartalma nagy, színe élénkpiros, a nagy nyomás 
miatt spriccelve távozik a sebből a szívműködéssel egyidejű 
ritmusban. Kivérzést, sokkot, akár a beteg halálát is 
okozhatja. 

2.  Az iparbiztonsági tevékenység négy fő szakterületre terjed ki: 
a veszélyes üzemek felügyelete, a veszélyes áruk 
szállításának ellenőrzése, a kritikus infrastruktúrák védelme 
és a nukleárisbaleset-elhárítás. 

3.  Az a személy, aki valaki mást bűncselekmény elkövetésére 
szándékosan rábír. 

4.  A személyazonosításnak és a rendőri nyilvántartásnak az 
ujjlenyomatokon alapuló módszere; az ujjlenyomat rögzítése, 
vizsgálata. 

5.  A rendőr számára egyénileg rendszeresített kényszerítő 
megelőző, védelmi jellegű eszköz, kizárólag személyi 
szabadság korlátozásával járó intézkedés keretében 
alkalmazható. Önkárosítás, támadás, szökés 
megakadályozására, valamint ellenszegülés megtörése 
céljából lehet alkalmazni. 

6.  Senki sem tekinthető addig bűnösnek, míg azt jogerős 
ítéletben bíróság ki nem mondja. 

 

6 pont  

 
 
 
 
 
13. Válaszoljon a rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati jogviszonyához kapcsolódó 

kérdésekre! 
 
A) Mely rendvédelmi szervekre terjed ki a rendészeti szervek hivatásos szolgálati 

jogviszonyát meghatározó törvény hatálya? Tegye helyessé a szöveget úgy, hogy beírja a 
szervek nevét! 

 
A törvény hatálya a ……………………, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-

végrehajtási szervezet, az …………………………., a………………………………………, 

valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

jogviszonyára és társadalombiztosítási ellátására terjed ki, utóbbi kettőre nézve az ágazati 

jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 



Belügyi rendészeti ismeretek Kódszám: 

OKTV 2018/2019 8 1. forduló 

 
B) Mely állampolgári jogok korlátozásával jár együtt a rendészeti szervek hivatásos 

szolgálati jogviszonya?  Karikázza be a helyes állítások (2) betűjelét!   
 

a)  A jó hírnévhez való jog. 

b)  Az élethez való jog. 

c)  A művelődéshez való jog. 

d)  A véleménynyilvánítás szabadsága. 

e) A szabad gyülekezés és egyesülés 

joga.  

f)  A szociális biztonsághoz való jog. 

 
C) Egészítse ki a felsorolást! 
 
Jogviszonyát tekintve az általános rendvédelmi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi 
állománya: 

        hivatásos állományú rendőrökből; 

        ……………………………….. ; 

        ……………………………….. ; 

        közalkalmazottakból; 

a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból; 

valamint  

        tisztjelöltekből állhat. 

 

D) Tegyen I (Igaz) vagy H (Hamis) betűt a hivatásos állományba kerülésre vonatkozó 
állítások után! 

 
 
Hivatásos állományba csak a 20. életévét betöltött fiatal jelentkezhet.  .............  

Nem feltétele a jelentkezésnek az érettségi bizonyítvány.  .............  

A hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján létesíthető.  .............  

Magyarországi állandó lakcím vagy állandó tartózkodási hely feltétele a jelentkezésnek.  .............  

 

 

E) Milyen speciális pályaalkalmassági feltételeknek (4) kell megfelelniük a hivatásos 
állományba jelentkezőknek? 

 

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

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

13 pont  
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14. Fogalmazza meg - legfeljebb két mondatban - a rendőri intézkedés alapelvei közül a 

biztonságosság fogalmát! 
 

Biztonságosság: ……………………………………………………………………………….. 

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

1 pont  

 
15. Írja le, hogy mit kell tennie a rendőrnek a kényszerítő eszközök alkalmazását 

megelőzően az alkalmazás elkerülése érdekében! 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

1 pont  

16. Igaz vagy hamis az állítás? Húzza alá a helyes választ! 

Testi kényszer és bilincs kivételével kényszerítő eszköz – a jogos védelem esetét kivéve – 
nem alkalmazható a láthatóan terhes nővel és a gyermekkorúval szemben. 

Igaz                Hamis 

1 pont  

17.  Egészítse ki a mondatot! 

Társadalomra veszélyességük szerint a jogellenes cselekmények (bűncselekmények)  

…………………………..  és …………………………………….  lehetnek. 

2 pont  

18. Írja le sorrendben a szabálysértési határozat kötelező részeit! 

1.       ………………………………..                         

2.       ………………………………..                        

3.       ………………………………..                         

4.      …………………………………                        

1 pont  

 
19. Írjon le a büntetés-végrehajtási szervezet alapfeladatai közül kettőt! 

……………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………. 

2 pont  
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20. Válaszoljon a Magyarország területén forgalomban lévő gépjárművek hatósági 

jelzéseinek jellegzetességeire vonatkozó kérdésekre! 
 
A) Határozza meg a forgalmi rendszám és a rendszámtábla fogalmát! 

Forgalmi rendszám:  ..........................................................................................................................  

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

Rendszámtábla:  ................................................................................................................................  

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

 
B) Írja a pontozott vonalra, hogy a magyar szabvány szerint mit kell tartalmaznia a 

sorozatban előállított forgalmi rendszámtáblának? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
C) Egészítse ki a mondatot! 

A közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre kiadott rendszámtábla alapszíne 

……………..., a betűjelek és számjegyek színe …………..…. . 

5 pont  

21. Válaszoljon az elsősegélynyújtásra vonatkozó kérdésekre! 

A) Fejtse ki röviden az elsősegélynyújtás célját! 

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

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

B) Mutassa be az ájulás alapvető jellemzőit (2 jellemző leírása)! 

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

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

C) Mi a teendő az ájult sérült elsősegély-ellátása esetén? 

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

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

 

3 pont  
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