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A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK 

Javítási-értékelési útmutató 

 

1. Húzza alá, hogy a felsorolásban szereplők közül melyek nem a rendészetért felelős 

miniszter/belügyminiszter irányítása alatt álló szervek! 4 pont 

1) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 

2) Terrorelhárítási Központ  

3) Információs Hivatal  

4) Alkotmányvédelmi Hivatal 

5) Országos Mentőszolgálat 

6) Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7) Nemzeti Népegészségügyi Központ 

8) Büntetés-végrehajtási Szervezet 

 

2. Egészítse ki az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezeti 

felépítését bemutató táblázatot a területi és helyi szervek hiányzó elemeivel! 

3 pont 

országos szerv  területi szervek helyi szervek 

 Országos 

Rendőr-

főkapitányság 

 

 megyei (fővárosi) 

rendőr- főkapitányságok 

 Készenléti rendőrség 

 Repülőtéri Rendőr 

Igazgatóság 

  Rendőrségi Oktatási és 

Kiképző Központ 

 rendőrkapitányságok és 

határrendészeti 

kirendeltségek  

 rendőrőrsök 
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3. Állapítsa meg, hogy a meghatározások a rendőrség mely szolgálati ágaira 

vonatkoznak! Írja a pontozott vonalra az adott szolgálati ág megnevezését!  6 pont 

 

A) A szolgálati ág feladata a közjogi méltóságok személybiztosítása, az állam működése 

szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények védelme. 

 Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág  

B) A szolgálati ág feladata a határőrizet, határvédelem, határforgalom ellenőrzése, a 

személy- és áruforgalom Magyarország területére történő ki- és beléptetése, ellenőrzése. 

 Határrendészeti szolgálati ág  

C) A szolgálati ág feladata a bűncselekmények megelőzése, felderítése, az elkövetők 

kilétének megállapítása és a bizonyítékok összegyűjtése.  

 Bűnügyi szolgálati ág  

D) A szolgálati ág feladata alapvetően a közlekedéssel kapcsolatos járműforgalom 

irányítása, ellenőrzése, valamint a balesetek helyszínén a szükséges eljárási 

cselekmények elvégzése, bizonyos esetekben a nyomozás lefolytatása.  

 Közlekedésrendészeti szolgálati ág  

E) A szolgálati ág a feladatait alapvetően a közterületen látja el, mely a jogsértések 

megelőzése, megszakítása, megakadályozása, az elkövetők elfogása, előállítása, 

szabálysértés elkövetése esetén szankcionálás, valamint segítségnyújtás, felvilágosítás.  

 Közrendvédelmi szolgálati ág  

F) A szolgálati ág feladata a rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértési eljárások 

lefolytatása, engedélyügyek elbírálása és rendészeti feladatok ellátása. 

 Igazgatásrendészeti szolgálati ág  

 

4. Válassza ki, és húzza alá, hogy a felsoroltak közül melyek a rendőrség 

szakszolgálatai!  

4 pont 

1) gazdasági  

2) ellenőrzési  

3) vízirendészeti 

4) légirendészeti  

5) bűnügyi technikai és szakértői   

6) humánigazgatási 

7) állami futárszolgálat 

8) hivatali 

9) kommunikációs 
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5. Jogszabályismeret 12 pont 

A) Írja be a táblázatba a jogszabályokra vonatkozó hiányzó adatokat! (8 pont)  

 
Jogszabály neve 

Kiadás éve Jogszabály 

száma 

1. a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról …szóló 2012. II. 

2. a rendőrségről szóló 1994. XXXIV. 

3. a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 2011. 30. 

4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. C. 

5. a katasztrófavédelemről … szóló 2011. CXXVIII. 

6. a tűz elleni védekezésről … szóló 1996. XXXI. 

7. Magyarország Alaptörvénye 2011. - 

8. a büntetőeljárásról szóló 2017. XC. 

 

B) Egészítse ki az alábbi mondatot a „hatályos” és „érvényes” kifejezésekkel, úgy, hogy az 

állítás igaz legyen! (4 pont) 

Minden hatályos jogszabály érvényes, de nem minden érvényes jogszabály hatályos. 

Megjegyzés: Elemenként 1-1 pont adható. 

6. Oldja meg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

jogviszonyára vonatkozó kérdéseket! 12 pont 

A) Mely jogszabály rendelkezik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

jogviszonyáról? Írja a kiadás pontos évszámát és a törvény számát a pontozott vonalra!  

(2 pont) 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi  XLII. törvény 

 

B) Egészítse ki a szolgálati viszony definícióját! (2 pont) 

A szolgálati viszony az állam nevében eljáró rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány 

tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet a 

sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban 

és más jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. 
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C) Egészítse ki a megfelelő kifejezésekkel a hivatásos szolgálati viszony létesítésének 

feltételeit tartalmazó felsorolást!! (4 pont) 

Szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel 

rendelkező magyar állampolgárral létesíthető, 

a) aki a 18. életévét betöltötte, és életkora - az e törvényben meghatározott kivételekkel - 

a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb, 

b) aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint 

meghatározott iskolai végzettséggel és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a 

szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott felsőfokú 

szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, 

c) aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és 

fizikai szempontból alkalmas, 

d) akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a 

szolgálati viszony létesítését megelőzően, valamint a szolgálati viszony fennállása 

alatt ellenőrizhetik, 

e) aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény (Hszt.) szerinti korlátozását, 

f) aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes 

ellátását tudta és beleegyezése nélkül - a törvényben meghatározott esetekben és 

módon - a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a 

Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti, 

g) aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra 

vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint 

h) akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények. 

D) Írja a felsorolás alatti pontozott vonalra a felsorolásban helytelenül szereplő elemek 

számát! (4 pont) 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 

1. hivatásos állományú rendőrökből, 

2. rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból, 

3. köztisztviselőkből, 

4. személy- és vagyonőrökből, 

5. tisztjelöltekből, 

6. kormánytisztviselőkből, 

7. igazságügyi alkalmazottakból, 

8. közalkalmazottakból és 

9. a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat. 

3., 4., 6., 8. 
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7. A hivatásos állomány tagja a szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért vagy a 

szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért elismerésekben 

részesíthető! 2 pont 

 Írjon a pontozott vonalra két példát az elismerésre! Törekedjen a pontos, szakszerű 

megfogalmazásra! 

 

Lehetséges válasz:  írásbeli dicséret, miniszteri elismerő oklevél, pénz- vagy 

tárgyjutalom, a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, 

emléktárgy, hazai vagy külföldi jutalomüdülés, egy fizetési fokozattal való 

előresorolás, eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés, 

tanácsosi vagy főtanácsosi kitüntető cím, a miniszter által alapított díj, plakett, 

emléklap, valamint szolgálati jel. 

 

Megjegyzés: minden megadottól eltérő megfogalmazású (rokon értelmű kifejezések, 

szinonimák használata), de tartalmában helyes megoldás elfogadható. 

Kettőnél több helyes válasz írása esetén is csak 2 pont adható.  

 

 

8. Húzza alá, hogy a felsorolástak közül melyek nem fegyveres szervek! 

2 pont 

rendőrség 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

büntetés-végrehajtási szervezet 

Országgyűlési Őrség 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 

9. Írja le a rövidítések mellé a szervek pontos megnevezését!  4 pont 

Ügyeljen a helyesírásra! 

 

TIBEK:  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

AH:    Alkotmányvédelmi Hivatal 

NBSZ:   Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  

NVSZ:   Nemzeti Védelmi Szolgálat 
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10. A katasztrófavédelem szervezeti felépítésére és feladataira vonatkozó állításokról 

döntse el, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X jelet a megfelelő helyre! 8 pont 

Katasztrófavédelem 

 Állítás Igaz Hamis 

1. A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 

szerveként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelölte ki. 
 X 

2. A katasztrófavédelmi szervezet élén főigazgató áll, aki irányítja a 

szervezet munkáját. 
X  

3. A hivatalos állami tűzoltóság feladata kizárólag a tűz elleni 

védekezés és a tűzoltás. 
 X 

4. Az iparbiztonsági tevékenység négy fő szakterületre terjed ki: a 

veszélyes üzemek felügyeletére, a veszélyes áruk szállításának 

ellenőrzésére, a kritikus infrastruktúrák védelmére és a 

nukleárisbaleset-elhárítására.  

X  

5. A természeti katasztrófák három fő csoportja a földtani, 

meteorológiai és biológiai katasztrófák. 
X  

6. A hazai erdőtüzeket gyakran okozza emberi mulasztás és 

gondatlanság. 
X  

7. A mérgező anyaggal szennyezett úgynevezett vegyi kárterületen 

nem szükséges bőrvédő eszköz alkalmazása. 
 X 

8. A katasztrófavédelmi szervezet szolgálati állatokat csak 

korlátozottan alkalmaz. Ilyenek az ember- és robbanóanyag-kereső 

kutyák. 

X  

 

11. Rendfokozat, rendfokozati állománycsoport 5 pont 

A) Egészítse ki a rendfokozati jelzésekre vonatkozó mondatot! (2 pont) 

A rendfokozati jelzéseket a rendőrség egyenruházott állománya váll-lapon viseli, 

amelynek alapszíne a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és a határrendészeti 

szolgálati ág esetében is kék. 

B) Sorolja fel - a legalacsonyabbal kezdve - a zászlósi állománycsoportba tartozó 

rendfokozatokat! (3 pont) 

 zászlós, törzszászlós, főtörzszászlós 

 

 

12. Írjon a pontozott helyekre relációs jelet (< / = / >) aszerint, hogy egymáshoz képest 

milyen súlyosságú a büntetés-végrehajtási fokozat! 3 pont 
 

fegyház  > fogház  <  börtön  <  fegyház 
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13. Elsősegélynyújtás 3 pont 

A) Milyen vérzésre utalnak az alábbi tünetek? Írja a pontozott vonalra! (1 pont) 

A spriccelő vér a szívverésnek megfelelő ütemű, színe élénkpiros. 

 artériás/ütőeres vérzés 

B) Írja be a pontozott vonalakra az újraélesztés helyes sorrendjét! (1 pont) 

3     a szívműködés helyreállítása  

2    a belégzés pótlása  

1    a légutak átjárhatóságának biztosítása  

Megjegyzés: csak a hibátlan megoldásért jár az 1 pont. 

 

C) Írja a kép alá, hogy milyen elsősegély-nyújtási helyzetet ábrázol a kép! (1 pont) 

      
  stabil oldalfekvés 
 

14. Tereptan 5 pont 

A) Mit nevezünk terepnek? Egészítse ki a meghatározást! (2 pont) 

A terep a földfelszín, valamint a rajta lévő természetes és mesterséges tárgyak 

összessége. 

 

B) Egészítse ki a felsorolást! (1 pont) 

A felszín tagoltsága szerint sík,  dombos és hegyes lehet. 

 

C) Húzza alá a felsoroltak közül azt, amelyik nem alkatrésze a tájolónak! (1 pont) 

1) mágnestű 

2) fémfedél 

3) belépő pupilla 

4) forgatható szelence 

 

D) Hogyan jelölik az elsőrendű főutakat Magyarország területén? Húzza alá a helyes választ! 

 (1 pont) 

1) Az elsőrendű főutakat egy háromjegyű számmal jelölik, például: 111, 443, stb. 

2) Az elsőrendű főutakat egy betűvel és egy számmal jelölik, például: M1, M5, M0, stb. 

3) Az elsőrendű főutakat egy olyan számmal jelöljik, mely egy vagy két számjegyből 

áll, például: 8, 44, 87, stb. 
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15. Intézkedési alapelvek 2 pont 

Röviden határozza meg, hogy mit jelent a rendőri intézkedések során az objektivitás 

alapelvének alkalmazása! 

 

Lehetséges válasz: A rendőr a törvény rendelkezéseinek érvényesítése érdekében 

mindenkivel szemben részrehajlás nélkül köteles eljárni. A törvény előtti egyenlőség 

alkotmányos követelményére tekintettel a rendőri intézkedés törvényi feltételeinek 

megvalósulása esetén a rendőr az érintett személyére tekintet nélkül - bárkivel szemben 

- köteles intézkedni.  

Megjegyzés: minden megadottól eltérő megfogalmazású, de tartalmilag helyes megoldás 

elfogadható. Legalább két helyes elem esetén 1 pont, 4 helyes elem esetén 2 pont adható. 

 

16. Személyi szabadságot korlátozó és személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések 

 3 pont 

Válassza ki, a felsoroltak közül azt a hármat, amelyek személyi szabadságot korlátozó 

intézkedések! Válaszát aláhúzással jelölje! 

 

felvilágosítás kérés; elfogás; előállítás; igazoltatás; elővezetés; 

ruházat- csomag- és jármű átvizsgálása 

 

17. Kényszerítő eszközök 5 pont 

Az alábbiakban igaz és hamis állításokat olvashat a rendőrség által alkalmazható kényszerítő 

eszközökről. Igaz vagy hamis az állítás? Jelölje aláhúzással! 

 

A) Törvény rendelkezik a rendőrség által alkalmazható kényszerítő eszközökről. 

 Igaz Hamis 

B) A legenyhébb kényszerítő eszköz a vegyi eszköz. 

 Igaz Hamis 

C) A kényszerítő eszközt bármikor és bárkivel szemben alkalmazhat a rendőr. 

 Igaz Hamis 

D) A kényszerítő eszköz alkalmazását támadás és ellenszegülés abbahagyására irányuló 

felszólításnak kell megelőznie, kivéve, ha  a késedelem közvetlen veszéllyel járna. 

 Igaz Hamis 

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

a rendőri intézkedés eredményessége e nélkül is biztosítható. 

 Igaz Hamis 
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18. Szabálysértési szankciók 4 pont 

 

A) Milyen büntetések alkalmazhatók szabálysértés elkövetése esetén? Egészítse ki a 

felsorolást! (1 pont) 

a) szabálysértési elzárás, 

b) pénzbírság, 

c) közérdekű munka. 

B) A pénzbírság sajátos formája a helyszíni bírság, melynek a legalacsonyabb összege: 5000 Ft. 

 (1 pont) 

C) Igaz vagy hamis az állítás? Jelölje aláhúzással!  (2 pont) 

A természetvédelmi őr jogosult helyszíni bírság kiszabására. 

 Igaz Hamis 

A kitiltás szabálysértési intézkedés. 

 Igaz Hamis 

 

19. Bűncselekmény, büntetőeljárás 11 pont 

A) Mely fogalomra vonatkozik az alábbi meghatározás? A megfelelő választ írja a pontozott 

vonalra! (1 pont) 

Az a szándékos bűncselekmény, amelyre a törvény két évnél súlyosabb szabadságvesztés 

kiszabását rendeli.  

bűntett 

B) Fejtse ki röviden, hogy mit jelent az ártatlanság vélelme és az önvádra kötelezés tilalma a 

büntetőeljárás során! 

Az ártatlanság vélelme: (2 pont) 

Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy senki sem tekinthető mindaddig bűnösnek, 

amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg. 

Az önvádra kötelezés tilalma: (2 pont) 

Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen 

bizonyítékot szolgáltasson.  

Megjegyzés: minden megadottól eltérő megfogalmazású, de tartalmilag helyes megoldás 

elfogadható. Mindkét fogalom esetében a kifejtésére 0, 1 vagy 2 pont adható. 

 

C) Olvassa el a mondatokat, majd jelölje aláhúzással, hogy igaz vagy hamis az állítás! (3 pont) 

Az ellene folyó büntetőeljárásban a terhelt valótlan tartalmú vallomást is tehet, emiatt, 

illetve az ellene szóló bizonyítékok eltüntetéséért joghátrány nem érheti. 

 Igaz Hamis 

A tanú a büntetőeljárás során igazmondásra kötelezett. 

 Igaz Hamis 

A felbujtó olyan magatartást tanúsít, amely megerősíti a tettest a bűncselekmény 

elkövetésének szándékában. 

 Igaz Hamis  
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D) Mi a terhelt megnevezése a büntetőeljárás nyomozási és bírói szakaszaiban? Válaszát írja 

a táblázat megfelelő rubrikájába! (1 pont) 

 nyomozási szakasz bírói szakasz 

terhelt gyanúsított vádlott 

Megjegyzés: csak a két helyes válasz megadása esetén adható az 1 pont  

E) Írjon le kettőt a védelem kötelező esetei közül! (2 pont) 

Lehetséges válasz: akivel szemben büntetőeljárást folytatnak - nyomozás során: 

gyanúsított - bírósági eljárásban: vádlott - a bűncselekményre a törvény ötévi vagy 

ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel - a terheltet fogva tartják.  

További elfogadható válaszok: a terhelt süket, néma vagy kóros elmeállapotú; a terhelt 

a magyar nyelvet nem ismeri, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, a terhelt egyéb 

okból nem képes személyesen védekezni; ha a törvény erről külön rendelkezik. 

 

Megjegyzés: több helyes válasz megadása esetén is csak 2 pont adható 

 

20. Írjon a táblázatba két büntethetőséget megszüntető okot! 2 pont 

 

Büntethetőséget megszüntető okok 

- az elkövető halála, 

- az elévülés, 

- a kegyelem,  

- a törvényben meghatározott egyéb ok 

 

Megjegyzés: több helyes válasz megadása esetén is csak 2 pont adható. 


