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Teszt jellegű feladatok
1. Rendvédelem történeti múltidéző

7 pont

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Döntését az állítások után írt X-szel jelölje!
Az állítás tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I

A X. században kialakult királyi vármegyék élén a
várnagy (ispán) állt.
Szent István király törvényei említést tesznek a tűzőrségről,
amelynek tagjai felmentést kaptak a vasárnapi templomba
járás alól.
A rendfenntartásban a középkori városok polgárai
céhenként vettek részt.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány Kossuth Lajos
elnökletével működött.
A Magyar Királyi Csendőrség intézkedési köre kiterjedt
minden településre.
A betyárok a földesúri elnyomás, a kényszerű katonai
szolgálat elől bujdosó, egyéni lázadók voltak.
Széchenyi Ödön európai hírű tűzoltószakemberként 1863ban szervezte meg a pesti tűzoltóságot.

2. Írja a jogszabályok mellé azok megnevezésének betűjelét!
Jogszabály
30/2011. BM rendelet

H
X

X
X
X
X
X
X
4 pont

Betűjel
C

2005. évi CXXXIII. törvény

D

2015. évi XLII. törvény

B

1994. évi XXXIV. törvény

A

A) a rendőrségről
B) a rendvédelmi
jogviszonyáról

feladatokat

ellátó

szervek

hivatásos

állománya

szolgálati

C) a rendőrség szolgálati szabályzatáról
D) a személy- és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
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3. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyek a rendőrség szolgálatai! Válaszát a betűjelek
bekarikázásával jelölje!
5 pont
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

rendőri csapaterő
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
bűnügyi
vízi rendészeti
határrendészeti
igazgatásrendészeti
légi rendészeti
közrendvédelmi
bűnügyi technikai és szakértői
védelmi igazgatási

4. Párosítsa össze a rendvédelmi szerveket a vezetésüket végző szervezet nevével!
Írja a számokat a betűk mellé!

3 pont

A) Katasztrófavédelem szervezete
B) Büntetés-végrehajtás szervezete
C) Rendőrség általános rendőri feladatokat ellátó szervezete
1. Országos Rendőr-főkapitányság
2. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
3. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A: ..3. ……;

B: …2. ……..;

C: …1. …….

5. A hivatásos állományban lévő személy mely alkotmányos alapjogát említi a jogszabály,
amelyeket korlátozottan vagy egyáltalán nem gyakorolhat? Írja a pontozott vonalra a
megnevezését!

1 pont

„A hivatásos állomány tagja törvényben meghatározott esetekben és feltételek szerint a
szolgálati helyéről áthelyezhető, illetve más szolgálati helyre vezényelhető. A hivatásos
állomány tagjának ezért be kell jelentenie a szolgálati időn kívüli tartózkodási helyét, hogy
váratlan és halaszthatatlan szolgálati feladat végrehajtására visszarendelhető legyen.”
A tartózkodási hely szabad megválasztása.
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6. A hiányzó rendfokozati állománycsoportokat emelkedő sorrendben írja be a felsorolásba!
3 pont
-

tiszthelyettes
zászlós
tiszt
főtiszt
tábornok

7. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

6 pont

Döntését az állítások után írt X-szel jelölje!
Állítások

I

A tűzvédelem a tűzesetek megelőzésére, a tűzoltási feladatok
ellátására, a tűzvizsgálatra, valamint ezek feltételeinek
biztosítására irányuló tevékenység.

X

A polgári védelem működésének alapját az 1949. augusztus
12-én Genfben megkötött Egyezmény képezi.

X

A földrengések mértékét a Richter-skála szerint adják meg.

X

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges
mértékben veszélyeztető elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség a szükséghelyzet.

X

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleseti
veszélyek ellenőrzésére a SEVESO-irányelvek vonatkoznak.

X

A katasztrófák elleni védekezés fő területei: megelőzés,
elhárítás, helyreállítás.

X

8. Egészítse ki a katasztrófák eredetét és jellegét bemutató táblázatot!
Eredete

civilizációs

Jellege

társadalmi

H

3 pont

természeti
technikai

meteorológiai

földtani

biológiai

9. Írja be a legenyhébbel kezdve a büntetés-végrehajtási szervezet intézeteinek a nevét! 3 pont
Az elítéltek három végrehajtási fokozati intézetben kerülnek elhelyezésre:
Fogház

börtön

fegyház
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10. Melyik az a kényszerítő eszköz, amelyet csak személyi szabadságában korlátozni kívánt
vagy korlátozott személlyel szemben lehet alkalmazni?
1 pont
…….Bilincs…..……………..
11. Egészítse ki a felsorolást!

1 pont

A szabálysértési eljárásban a bizonyítás eszközei: a tanúvallomás, a terhelt vallomása,
szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat.
12. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

5 pont

Döntését az állítások után írt X-szel jelölje!
I

Állítások

H
X

Azt a személyt, akinek személyazonosságát nem lehet hitelt érdemlően
megállapítani, elő kell vezetni a rendőrkapitányságra.
A rendőrnek a jogszabálysértő utasítást meg kell tagadnia, ha végrehajtásával
bűncselekményt követne el.

X
X

X
X

A testi kényszer és a bilincs kivételével – jogos védelem esetén kívül – nem
alkalmazható kényszerítő eszköz a fiatalkorúval szemben.
Ha a rendőr bármilyen okból ittas vagy bódult állapotba kerül, ezért fegyelmi
és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
A munkáltató kötelessége, hogy a rendőr a szolgálat ellátásához szükséges
szakmai képzettséget és fizikai erőnlétet megszerezze és fenntartsa.

13. Soroljon fel két személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedést!

2 pont

Elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés
14. Egészítse ki a figyelmeztetésre vonatkozó meghatározást a megadott kifejezések helyes
beírásával!
4 pont
ismételt

halmazat

szabálysértés

elszaporodása

Meghatározott esetekben a figyelmeztetésnek nincs helye, annál súlyosabb intézkedést –
helyszíni bírságot, feljelentést – kell alkalmazni:
a.) kiemelt közúti közlekedési szabálysértés elkövetése esetén,
b.) azonos fajtájú szabálysértések adott helyen történő nagymértékű elszaporodása
esetén,
c.) szabálysértési halmazat esetén,
d.) szabálysértés ismételt elkövetése esetén.
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15. Igaz vagy hamis a következő állítás?

1 pont

A rendőr kényszerítő eszközt előzetes figyelmeztetés nélkül csak súlyos bűncselekmény
elkövetőjével szemben alkalmazhat.
Hamis
16. Egészítse ki a meghatározást!

1 pont

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja
vagy e következményekbe belenyugszik.
17. Hogyan nevezzük azt az esetet, amikor az elkövető a bűncselekmény törvényi tényállását
egészben vagy részben szemtanú jelenlétében valósítja meg, illetőleg őt a helyszínről
távoztában vagy üldözés közben fogják el?
1 pont
Tettenérés
18. Egészítse ki a testi kényszer meghatározását!

2 pont

Testi kényszer: a rendőr intézkedése során az ellenszegülés megtörésére testi erővel
cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására kényszerítést alkalmazhat.
19. Karikázza be a helyes válasz betűjelét a felsorolásokban!

6 pont

A)
„Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy jogtalanul eltulajdonítsa:… „
a.
b.
c.
d.

lopás
rablás
sikkasztás
jogtalan eltulajdonítás

B)
Hogyan nevezzük azt a személyt, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan
rábír, de saját maga nem vesz részt a bűncselekmény elkövetésében?
a.
b.
c.
d.

pszichikai bűnsegéd
közvetett tettes
felbujtó
fizikai bűnsegéd
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C)
Húzza alá, hogy hol tilos közbiztonságra különösen veszélyes eszközt birtokolni?
a.
b.
c.
d.

magánlakásban
közterületen
nyilvános helyen
edzőteremben

D)
Húzza alá a felsorolásban a bizonyítás eszközeit a büntetőeljárásban!
a.
b.
c.
d.
e.

házkutatás
motozás
lefoglalás
okirat
tanúvallomás

20. Soroljon fel hármat a személyi szabadságot nem korlátozó rendőri intézkedések közül!
3 pont
Felvilágosítás adása, igazoltatás, helyszín biztosítása, műszeres ellenőrzés
21. Húzza alá, hogy a felsorolásban melyek a személy- és vagyonőr támadáselhárító eszközei!
4 pont
a)
vegyi eszköz (gázspray)
b)
gumibot
c)
őrkutya
d)
bilincs
e)
lőfegyver
f)
testi kényszer
22. Soroljon fel három vagyonvédelmi feladatot!
Személyvédelem,
vagyonvédelem,
rendezvénybiztosítás

pénz

3 pont
és

értékszállítás,

szállítmánykísérés,

23. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások!
Döntését a válaszok bekarikázásával jelölje meg!

11 pont

a) Személyvédelem során a személygépkocsiból a testőr szálljon ki elsőként.
Hamis

Igaz

b) Személyvédelmi eljárás során nem kell alkalmazkodni az épület, a lakás
sajátosságaihoz.
Hamis

Igaz

7 / 10

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

2016. NOVEMBER

c) Személyvédelem során a közlekedésbiztosítás esetén csak az igénybe vett közlekedési
eszközre kell védelmet nyújtani.
Hamis

Igaz

d) Személyvédelem során az esetleges provokációra a veszélyeztetett személyt nem kell,
fel kell készíteni, hiszen a védelem a testőr feladata.
Hamis
Igaz
e) A kísérés és szállítás során a szállított érték ideiglenesen a vagyonvédelmi szolgáltató
birtokába kerül.
Hamis
Igaz
f)

Gyalogos szállításnál az értéket szállító (kísérő) személy mindig a járda belső oldalán (a
járda úttesttől távolabb eső részén) haladjon.
Hamis

Igaz

g) Pénzszállítás során a gépkocsivezető a járművet nem hagyhatja el.
Hamis

Igaz

h) A szállító a megrendelés szerinti célállomáson csak a megrendelő által megjelölt
jogosultnak adhatja át a szállítmányt.
Hamis
i)

Igaz

Szállítást szóbeli megállapodás alapján is végre lehet hajtani.
Hamis

j)

Igaz

A szállítás során a pénz és értékek védelme a szerződés tárgya, de az emberi élet
védelme ezt megelőzi.
Hamis

Igaz

k) Pénz- vagy értékszállítás során az indulási és érkezési pontok között TILOS megállni.
Hamis

Igaz
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II. Szöveges, elemző feladatok
24. Mutassa be, hogy mi a hasonlóság és a legfontosabb különbség a rendőr és a személyés vagyonőr feladat- és hatásköre között!
10 pont
Összefüggő szöveget alkosson, és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a
megadott témáról!
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!
- A jogszabályi háttér bemutatása
- A rendőr feladat- és hatáskörének rövid bemutatása
- A személy- és vagyonőr feladat- és hatáskörének rövid bemutatása
- A hasonlóságok és különbségek részletes bemutatása
Rendőrségi törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályai alapján rövid bemutatás.
A rendőr alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság,
a közrend és az államhatár rendjének védelme.
Míg a rendőr hivatalos személy, addig a személy- és vagyonőr még közfeladatot sem ellátó
személy.
Míg a rendőr rendelkezik kényszerítő eszközökkel, a személy- és vagyonőr csak
támadáselhárító eszközökkel.
Míg a rendőr intézkedései széles kört fednek le, addig a személy- és vagyonőr esetében ez
elég szűk terület.
25. Mutassa be az azonosítás lényegét a nyomozás során, az egyedi személyazonosítást
lehetővé tevő nyomok, hangsúlyosan a kéznyom kriminalisztikai jelentőségét!
10 pont
Összefüggő szöveget alkosson, és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a
megadott témáról!
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!
- A kriminalisztikai azonosítás jelentősége
- Az azonosítás menete
- Az egyedi személyazonosítást lehetővé tevő nyomok fajtái
- A kéznyom kriminalisztikai jelentősége
A krimináltechnikai vizsgálatok az azonosítást szolgálják. Az azonosítás célja a keresett
és/vagy ellenőrzött személy vagy tárgy azonosságának kimondása vagy kizárása.
Az azonosítás az azonosító objektumok begyűjtésével kezdődik (helyszíni nyomok,
anyagmaradványok). Ezután következik az azonosító objektumok megvizsgálása,
összehasonlító minták begyűjtése, vizsgálata.
Az azonosság megállapítása, részbeni azonosság, az azonosság kizárása.
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Az egyéni személyazonosítás szempontjából az emberi test részei közül a kéz- és lábnyom a
legfontosabb.
Az azonosításnál legalább 9 meghatározó azonosító jelre van szükség.
Optikai eszközök, speciális fényforrások. Megfestés, porozás, vegyszeres eljárás.
Méretarányos fénykép készítése az előhívott nyomokról.
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