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Belügyi rendészeti ismeretek 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. 

A verseny egy kategóriában és két fordulóban zajlik. A versenyre azok a tanulók 

jelentkezhetnek, akik a versenykiírás tanévében az adott középiskola pedagógiai programja 

szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói. 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 120 perc, elérhető pontszám 100 pont). 

o Egyszerű, rövid válaszokat igénylő, valamint tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap 

megoldása. A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában az 

emelt szintű érettségi követelmények az irányadóak. 

o A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Második forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont). 

o A helyszínen húzott tétel kifejtése a bizottság előtt. Feleletét a versenyző önállóan 

fejti ki, a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a versenyző válasza nem a 

feltett kérdésre vonatkozik, illetve ha a rendelkezésre álló idő letelt. 

o A bizottság a versenyzőknek kiegészítő kérdéseket is feltehet a teljes tananyagból. 

o A tételek ”A” és ”B” feladatból állnak, melyek egymástól függetlenek. Az ”A” 

feladat egy elméleti kérdést tartalmaz, a ”B” feladat egy gyakorlatias kérdés. 

o A tételek tartalmának és követelményszintjének meghatározásában az emelt szintű 

érettségi követelmények az irányadóak. A tételek a teljes követelményrendszert 

lefedik. 

o A felkészülésre 10 perc, a tétel kifejtésére 10 perc áll a versenyzők rendelkezésére. 

o A feleletet követően a bizottság az alábbi szempontokra figyelemmel értékeli az 

elhangzottakat: 

„A” feladat maximálisan elérhető részpontszám: 60 pont 

szakmai tartalom: 40 pont 

szakkifejezések szabatos használata: 10 pont 

általános kifejezőkészség, verbalitás: 5 pont 

magabiztos fellépés: 5 pont 

„B” feladat maximálisan elérhető részpontszám: 40 pont 

szakmai tartalom:  30 pont 

gyakorlatiasság:  10 pont 

A versenyek szervezése 

Az első forduló időpontja: 2018. december 10. (hétfő), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 
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– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-

értékelési útmutató alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy 

tértivevényes küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által 

meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő 

betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. 

– A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja 

az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás 

ponthatárát. 

A második forduló (döntő) időpontja: 2019. március 5. (kedd) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét az első fordulóban és a döntőben elért pontszámok összege 

alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első forduló pontszáma határozza 

meg a helyezést. 




