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Teszt jellegű feladatok
1. Jogszabályismeret
Írja a jogszabályok megnevezése mellé a megfelelő betűjelét!

4 x 1 pont

Jogszabály

Betűjel

a személy-és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló

B

a Rendőrségről szóló

C

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló

A

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló

D

A) 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
B) 2005. évi CXXXIII. törvény
C) 1994. évi XXXIV. törvény
D) 1996. évi XXXI. törvény

2. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyek a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok! Válaszát a betűjelek bekarikázásával jelölje! 3 x 1 pont
A) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
B) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
C) Információs Hivatal
D) Alkotmányvédelmi Hivatal
E) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
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3. Olvassa el a kérdést, és húzza alá a helyes válasz(oka)t!
A felsoroltak közül melyek a rendőrség területi szervei?

4 x 1 pont

Készenléti Rendőrség
Miskolci Rendőrkapitányság
BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor
Nemzeti Védelmi Szolgálat

4. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Döntését az állítások előtt írt X-szel jelölje meg!

I

4 x 1 pont

H

Állítások

X

A rendőr elfogja azt a személyt, aki szándékos bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható.

X

A rendőrnek a jogszabálysértő utasítást
végrehajtásával bűncselekményt követne el.

meg

lehet

tagadnia,

ha

X

Az előállítottat szóban vagy írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell.

X

Ha az elővezetés másként nem teljesíthető, az elővezetett személyt a
rendőrségen a szükséges ideig, legfeljebb 12 óra időtartamra, vissza lehet
tartani.
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Szöveges, elemző feladatok

10 pont

5. Mutassa be a közúti jelzések sorrendjét! Ismertesse röviden a rendőri karjelzésekre, a
közúti jelzőlámpákra, jelzőtáblákra és az útburkolati jelekre vonatkozó általános
szabályokat!
Összefüggő szöveget alkosson, és ismereteit rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a
megadott témáról!
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat!
- a közúti jelzések sorrendjének bemutatása,
- a rendőri karjelzések,
- a közúti jelzőlámpák és jelzőtáblák,
- az útburkolatjelek
A legmagasabb szintű jelzés a rendőri karjelzés.
Amennyiben rendőr irányítja a forgalmat, jelzéseit kell követni.
Rendőri karjelzés hiányában a közúti jelzőlámpák, forgalomirányító jelzőkészülékek
jelzéseit kell követni.
A közúti jelzések sorrendjében következnek a közúti jelzőtáblák és az útburkolati jelek.
A jelzőtáblákat hat csoportba soroljuk.
Vannak útvonal típusát jelző, utasítást adó elsőbbséget szabályozó, tiltó-korlátozó,
veszélyt jelző, tájékoztató jelzőtáblák.
Megjegyzés: minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a
megoldási javaslattal.
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