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A) feladat A büntethetőségi akadályok rendszere (elméleti kérdés) 

Határozza meg a bűncselekmény és a büntetés fogalmát! Fogalmazza meg a büntetés 

célját! 

Nevezze meg a büntethetőségi akadályok rendszerének törvényi hátterét! 

Indokolja saját szavaival, hogy miért van szükség a büntethetőségi akadályok 

rendszerére! 

Magyarázza a körülményeket, majd röviden - egy-két mondattal - jellemezze a 

büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokat! 

Magyarázza a körülményeket, majd sorolja fel a büntethetőséget megszüntető okokat!  

Határozza meg a bűncselekmény és a büntetés fogalmát! Fogalmazza meg a 

büntetés célját!  

 

Bűncselekmény: az a szándékosan vagy – ha a Btk. a gondatlan elkövetést is bünteti – 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre 

a Btk. büntetés kiszabását rendeli.  

4 pont 

Büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt törvényben meghatározott joghátrány./ A 

törvényi büntetési tétel keretei között kiszabásra kerülő jogkövetkezmény. 

3 pont 

A büntetés célja: az elkövetett cselekmény megtorlása, valamint az újabb 

bűncselekmény elkövetésének megelőzése.  

Megelőzés részletezve: a megbüntetett személlyel szemben érvényesülnie kell a 

büntetés újabb cselekménytől való visszatartó hatásának; illetve a társadalom többi 

tagját is vissza kell tartani bűncselekmény elkövetésétől. 

3 pont 

Nevezze meg a büntethetőségi akadályok rendszerének törvényi hátterét!  

A Büntető törvénykönyv - 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről (rövidítve: 

Btk.) - tartalmazza azt, hogy milyen körülmények zárják ki az elkövető 

megbüntetését. 

2 pont 

Indokolja saját szavaival, hogy miért van szükség a büntethetőségi akadályok 

rendszerére! 

Például: 

Nem büntethetők a kóros elmeállapotúak, hiszen nem képesek felmérni tetteik 

következményét, büntetlen marad az is, aki például egy rablótámadást úgy hárít el, 

hogy a támadónak sérülést okoz. Nem vonhatók büntetőjogi felelősségre azok sem, 

akik bizonyos életkort a cselekmény elkövetésekor nem töltöttek be, és még nem tudják 

felmérni, megítélni azt, hogy mit is tesznek, stb. 

Bármely más, szakmailag helyes indoklás elfogadható. 

2 pont 
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Magyarázza a körülményeket, majd röviden – egy-két mondattal – jellemezze a 

büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okokat!  

 

Emelt szintű érettségi követelményben szereplő, lehetséges csoportosítás: 

1. A beszámítást kizáró okok (gyermekkor és beszámítási képességet kizáró okok 

[kóros elmeállapot, kényszer, fenyegetés]).  

Beszámításon a büntetőjogban azt értjük, hogy valakit a cselekményért felelősségre 

lehet vonni.  

2. A cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró okok (jogos védelem, végszükség).  

3. A bűnösséget kizáró okok (tévedés, az elöljáró parancsa).  

4. A büntető jogszabályban meghatározott egyéb kizáró okok.  

VAGY 

Egyszerű felsorolással: 

Büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok körébe azokat a büntethetőségi 

akadályokat soroljuk, melyek már a cselekmény elkövetésének pillanatában 

fennállnak. 

Ezek némelyike az elkövetővé válást, mások a cselekmény jogellenességét, megint 

mások az elkövető bűnösségét zárják ki. A Btk. ezeket az alábbiakban határozza meg: 

15. § Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy 

korlátozza: a) a gyermekkor, b) a kóros elmeállapot, c) a kényszer és a fenyegetés, d) 

a tévedés, e) a jogos védelem, f) a végszükség, g) a jogszabály engedélye, h) a 

törvényben meghatározott egyéb ok.  

4 pont 

 

a) A gyermekkor  

Magyarországon a büntethetőség alsó határa 14 év. A jogalkotó megdönthetetlen 

törvényi vélelme szerint a 14. életév az a kor, amikorra a büntetőjogi felelősségre 

vonáshoz szükséges értelmi képességet elérik az emberek. Ami azt jelenti, hogy 

egyrészt képesek előre látni magatartásaik lehetséges következményeit, és azok 

jogellenességét, másrészt képesek e felismerésnek megfelelő helyes magatartás 

tanúsítására is.   

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a súlyos tetteket megvalósító 10-14 éves 

gyermekeknek soha semmilyen következménnyel nem kell számolniuk.  

Speciális kivétel bizonyos bűncselekmények esetén a 12. életévet betöltött és speciális 

felismerési képességgel rendelkező elkövető felelősségre vonása.  

2 pont 

b) A kóros elmeállapot  

A beszámítási képességet kizáró biológiai okokat a törvény a kóros elmeállapot 

gyűjtőfogalmába foglalja össze.   

Ide tartozik az elmebetegség, a gyengeelméjűség, a tudatzavar, a szellemi leépülés és 

a személyiségzavar. De ez nem alkalmazható az elkövető önhibából eredő ittas vagy 

bódult állapota alatt megvalósított cselekményeire pl. kábítószer vagy alkohol 

fogyasztásának hatására került ilyen állapotba.  

2 pont 

c) A kényszer és a fenyegetés  

Kényszeren az emberi testre gyakorolt ellenséges célzatú, erőszakos fizikai ráhatást 

értjük. Ez kifejeződhet pl. bántalmazásban, lekötözésben, fájdalom okozásában, 

megragadásban.  

Fenyegetés: eltérő rendelkezés hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely 

alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen, azaz alapos 

indokkal kell tartania attól, hogy a fenyegetést az elkövető beváltja.  

A fenyegetés a pszichikumra hat, a kényszer pedig az emberi testre gyakorol 

erőszakos ráhatást.  

2 pont 
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d) A tévedés  

A bűnösséget kizáró egyik ok a tévedés. A tévedésnek a bűnösség megállapíthatósága 

szempontjából kiemelkedő jelentősége van.  

Tévedésen azt a tudatállapotot értjük, amikor valakinek a képzetei nem felelnek meg 

a valóságnak, de ő a képzeteit valósághűnek tartja.  

Tévedés az is, ha valakinek egyáltalán nincs képzete valamiről.  

A tévedés fajtái: ténybeli tévedés; a cselekmény társadalomra veszélyességében való 

tévedés; jogilag közömbös tévedésfajták (mint a személyben, tárgyban vagy 

okozatosságban történő tévedés). 

2 pont 

e) A jogos védelem  

Magyarország jogrendszerében főszabály szerint hatósági úton történő 

jogérvényesítés valósul meg.  

A jogos védelem a jogtalan támadóval szembeni védekezést valósítja meg, ezért nem 

veszélyes a társadalomra, így büntetést sem von maga után. (pl. Éjjel munkaidejének 

végeztével a munkás hazafelé halad, amikor az utcán megtámadják és el akarják venni 

értékeit. Ő szembeszáll a támadókkal és sérülést okoz nekik, amiért büntetőjogi 

felelősség nem terheli.)  

A jogos védelem a jogtalan támadás elhárítására alkalmazható. A támadás mindig 

aktív magatartás, amely irányulhat a védekező vagy más személye, javai vagy a 

közérdek ellen.  

2 pont 

f) A végszükség  

A végszükség nem jogtalan emberi támadást, hanem másként el nem hárítható 

veszélyhelyzetet jelent, amelynek előidézése nem róható az elhárító terhére. A 

végszükségi helyzetben cselekvő maga is jogellenes cselekményt valósít meg, 

azonban magatartása társadalmilag hasznos célra irányul, így cselekménye nem 

veszélyes a társadalomra, ezért nem büntetendő. A másként el nem hárítható 

veszélyhelyzet forrása sokféle lehet: természeti esemény (földrengés, árvíz, lavina, 

stb.), állat által okozott támadás, emberi magatartással előidézett veszélyhelyzet, stb. 

2 pont 

g) A jogszabály engedélye  

A törvény megteremti a jogszabályi engedély törvényi alapját. A törvény szerint nem 

büntetendő az a cselekmény, amelyet jogszabály előír vagy megenged. Ide tartoznak 

akár a jogszerű rendőri intézkedés során „elszenvedett” jogsérelmek is, azonban mivel 

a jogszabály erre a társadalmilag hasznos cél elérése érdekében felhatalmazza a 

jogszerűen intézkedő rendőrt, így az a magatartás bűncselekményt nem valósíthat 

meg. 

2 pont 

h) A törvényben meghatározott egyéb ok 

Megjegyzés: A fentiekben megadottaktól eltérő, de szakmailag helyes válaszok 

elfogadhatók. 

1 pont 
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Magyarázza a körülményeket, és sorolja fel a büntethetőséget megszüntető 

okokat! 

 

A büntethetőséget megszüntető okok közé azok a körülmények tartoznak, melyek a 

cselekmény elkövetése, és annak elbírálása között állnak be. Ezeket is felsorolja a 

Btk.: 

2 pont 

25. § A büntethetőséget megszünteti a) az elkövető halála, b) az elévülés, c) a 

kegyelem, d) a tevékeny megbánás, e) a törvényben meghatározott egyéb ok.  

a) Az elkövető halála 

b) A büntethetőség elévülése  

c) A kegyelem  

d) A tevékeny megbánás  

e) A törvényben meghatározott egyéb ok  

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

1 pont 

Részpontszám: 40 pont   

„A” feladat  

szakmai tartalom 40 pont 

szakkifejezések szabatos használata 10 pont 

általános kifejezőkészség, verbalitás 5 pont 

magabiztos fellépés 5 pont 

Összesen: 60 pont 
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B) feladat A szolgálati érintkezés általános szabályai (gyakorlati kérdés) 
A szolgálati érintkezés általános szabályai közül ismertesse a jelentkezés rendjét! 

Határozza meg, hogy milyen eltérések vonatkoznak a tiszteletadás szempontjából az 

egyenruhás és a polgári ruhás állományra! 

A kiinduló helyzetből kiindulva mutassa be a három tiszteletadási formát! 

A szolgálati érintkezés általános szabályai közül ismertesse a jelentkezés rendjét!  

A rendvédelmi szerveknél, a katonai hierarchiától megkívánt, kötött formájú 

magatartási és alaki szabályok vonatkoznak a hivatásos állományba tartozókra. 

3 pont 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományának jelentkezési rendjét a rendőrség 

szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet szabályozza (még a 

többször módosított 8/1999.(III.8.) ORFK Utasítás). 

2 pont 

A jelentkezések rendje 

• Ha az elöljáró, feljebbvaló helyiségbe, zárt helyre belép, az őt elsőnek észlelő rendőr 

„Elöljáró” felszólítására az ott tartózkodó beosztottak vigyázzállással, az elöljáró, 

feljebbvaló felé fordulva teljesítsenek tiszteletadást, majd a legmagasabb beosztású, 

rendfokozatú vagy a rangidős, a jól érthetően kimondott „Jelentkezem” szófordulattal 

teljesíti jelentkezési kötelezettségét.  

 

5 pont 

 

• Ha az elöljáró, feljebbvaló a napszaknak megfelelő köszöntéssel üdvözli a rendőrt, 

az a „Jelentkezem” szó használatával viszonozza az üdvözlést. 

2 pont 

 

• Az, akit elöljárója vagy feljebbvalója megszólít, „Parancs” szóval jelentkezik. 2 pont 

• Az elöljáró, feljebbvaló helyiségből történő távozásakor, annak elköszönésével egy 

időben a beosztott vigyázzállással teljesít tiszteletadást. 

2 pont 

• Ha a szolgálati helyiségbe alacsonyabb beosztású elöljáró érkezik és ott már 

magasabb beosztású elöljáró tartózkodik, akkor az érkezőt nem kell üdvözölni, nála 

nem kell jelentkezni. 

2 pont 

• Abban az esetben, ha a rendőr az elöljáró, feljebbvaló rendfokozatát nem látja, 

kérheti a rendfokozat megnevezését. Erre a célra a „Kérem a megszólítást!” kell 

alkalmaznia a rendőrnek, amire az elöljárónak, feljebbvalónak válaszolnia kell. 

2 pont 

• Miután az elöljáró, feljebbvaló rendfokozatát megnevezte, a rendőr tegyen jelentést. 1 pont 

Határozza meg, hogy milyen eltérések vonatkoznak a tiszteletadás 

szempontjából az egyenruhás és a polgári ruhás állományra!  

 

A rendőrség egyenruhát viselő tagjai kötelesek kölcsönös udvariasság alapján - a 

rendfokozat figyelembe vételével - tiszteletadást teljesíteni a honvédség, határőrség, 

polgári védelem, büntetés-végrehajtás, vám- és pénzügyőrség és a tűzoltóság 

egyenruhát viselő tagjainak. 

2 pont 

 

A polgári ruhát viselő rendőrök a polgári életben szokásos módon kötelesek üdvözölni 

egymást és a rendőrség személy szerint ismert egyenruhás tagjait. 

1 pont 

 

Az üdvözlést mellőzni kell, ha az a szolgálatra, annak ellátására hátránnyal jár. 1 pont 

– Tiszteletadás egyenruhában:  

Tisztelgéssel: amikor a rendőr fején sapka, sisak, vagy fejvédő van és őt a jobb keze 

felemelésében semmi nem korlátozza. 

1 pont 

 

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

sérült, hogy felemelni nem tudja, illetve amikor a rendőr sapka nélkül van. 

1 pont 



Belügyi rendészeti ismeretek  Javítási-értékelési útmutató  

OKTV 2019/2020 6 döntő forduló 

Főhajtással: 

például: 

− 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; 

− tömegközlekedési eszközökön; 

− ha a rendőr karonfogva megy vagy beteget kísér; 

− gépjármű-parancsnoki ülésen tartózkodó rendőr, ülő testhelyzetben. 

Bármely példára megadható az 1 pont. 

 

 

1 pont 

 

– Tiszteletadás polgári ruhában: 
Fővetéssel, főhajtással. 

 

2 pont 

A kiinduló helyzetből kiindulva mutassa be a három tiszteletadási formát!  

Tisztelgés 

A végrehajtás módja: 

A tisztelgés végrehajtásakor a rendőr jobb kezét nyújtott és összezárt ujjakkal 

közvetlenül a test mellett, az alsó és felső kart egyszerre mozgatva gyors mozdulattal 

emelje sapkájához (sisakjához) úgy, hogy a középső ujja a sapka alsó széléhez 

(ellenzős sapkánál a sapka és az ellenző, téli sapka esetében pedig az első és hátsó 

felhajtott rész találkozásához) érjen. 

3pont 

 

Fővetés  
A végrehajtás módja: 

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

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

szemből érkezik, középre. 

A jobbra és balra végrehajtott fővetésnél a rendőr fejét oldalra - kissé felfelé irányuló gyors 

mozdulattal - annyira fordítsa el, hogy a fővetés irányával ellentétes szeme testének 

középvonalába legyen, állát kissé emelje meg anélkül, hogy a fejét bármerre is megdöntené. 

Ezt követően - állóhelyben - tekintetével és fejének fokozatos visszafordításával 

folyamatosan addig kísérje az elöljárót, feljebbvalót, amíg a fővetés irányával megegyező 

szeme a test középvonalába nem kerül, az álla maradjon kissé megemelve.  

4 pont 

Főhajtás 

A végrehajtás módja: 

A főhajtással történő tiszteletadásnál a rendőr fejét könnyedén – de észrevehetően –

az elöljáró, feljebbvaló felé hajtja, felső testét nem dönti előre. 

A főhajtással történő tiszteletadást vigyázzállásban, ülve, vagy állva, illetve mozgás 

közben kell végrehajtani.  

3 pont 

„B” feladat  

szakmai tartalom 30 pont 

gyakorlatiasság 10 pont 

  

Összesen (A+B feladat) 100 pont 

Valamennyi feladat tekintetében a javítási-értékelési útmutatóban megadottaktól eltérő, de 

tartalmilag helyes válasz elfogadható. 


