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MINTATÉTEL
1. tétel
A) feladat
A rendőrség szolgálati ágai. Ismertesse a rendőrség szolgálati ágait! Mutassa be a
határrendészeti szolgálati ág feladatait!
 Nevezze meg a rendőrség szolgálati ágait tartalmazó jogszabályt!
 Sorolja fel a rendőrség szolgálati ágait!
 Részletesen mutassa be saját szavaival a határrendészeti szolgálati ág feladatait!
A tételhez használható segédeszköz:
 nincs szükség segédeszközre
B) feladat
Rendőrként teljesít szolgálatot közterületen. Állampolgárok értesítik, hogy személyi sérüléses
baleset történt. A helyszínre érve tapasztalja, hogy egy gyalogos fekszik az úttesten, akit egy
jármű elütött. Mondja el milyen helyszínbiztosítási feladatai vannak, és hogyan hajtja végre a
segítségnyújtást!
Feladatutasítás:
A szituációnak megfelelően szóban ismertesse a helyszínbiztosító rendőr feladatait!
A tételhez használható segédeszköz:


nincs szükség segédeszközre
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MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE
1. tétel
A) feladat
A rendőrség szolgálati ágai. Ismertesse a rendőrség szolgálati ágait! Mutassa be a
határrendészeti szolgálati ág feladatait!
 Nevezze meg a rendőrség szolgálati ágait tartalmazó jogszabályt!
 Sorolja fel a rendőrség szolgálati ágait!
 Részletesen mutassa be saját szavaival a határrendészeti szolgálati ág feladatait!
A tételhez használható segédeszköz:
 nincs szükség segédeszközre
Információtartalom vázlata
 A rendőrség szolgálati ágait tartalmazó jogszabály.
 A rendőrség szolgálati ágai.
 A határrendészeti szolgálati ág feladatai.

Szempontok, kompetenciák

Max.
pontszám

A feladat megértése. a felelet logikus felépítése, világos, határozott
előadásmód. (2 pont)

2

Tartalmi
összetevők:
alapfogalmak
ismerete,
definiálása és alkalmazása, a téma tartalmi kifejtése, összefüggések
értelmezése, témához illő példák szerepeltetése.
Tartalom: a rendőrség szolgálati szabályzata (jogszabály címe, száma) (2
pont),
a szolgálati ágak felsorolása: a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési

szolgálati ág, a bűnügyi szolgálati ág, a határrendészeti szolgálati ág, az
igazgatásrendészeti szolgálati ág, a közlekedésrendészeti szolgálati ág, a
közrendvédelmi szolgálati ág, a személy- és objektumvédelmi
szolgálati, a terrorelhárítási szolgálati ág, a kommunikációs szolgálati
ág. (9*1 pont)

25

a határrendészeti szolgálati ág feladatainak részletes kifejtése és magyarázata.
határőrizet, határforgalom, határvédelem (3 pont), személyforgalom ki- és
beléptetése, ellenőrzése (2 pont), áruforgalom ki- és beléptetése, ellenőrzése

(2 pont) határrend, illegális migráció kezelése (2 pont) útlevél,
személyazonosító igazolvány ellenőrzés (2 pont) mélységi ellenőrzés (1
pont) két releváns példa bemutatása (2 pont)
A szaknyelv helyes használata és alkalmazása. (3 pont)
Összesen

3
30

3/4

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

2020.

B) feladat
Rendőrként teljesít szolgálatot közterületen. Állampolgárok értesítik, hogy személyi sérüléses
baleset történt. A helyszínre érve tapasztalja, hogy egy gyalogos fekszik az úttesten, akit egy
jármű elütött. Mondja el milyen helyszínbiztosítási feladatai vannak, és hogyan hajtja végre a
segítségnyújtást!
Feladatutasítás: A szituációnak megfelelően szóban ismertesse a helyszínbiztosító rendőr
feladatait!
A tételhez használható segédeszköz: nincs szükség segédeszközre
Információtartalom vázlata
Végrehajtás elvárható cselekvései:
A helyszínbiztosítási feladatok ismertetése.
A rendőr helyszínbiztosítási feladatainak sorrendje.
A segítségnyújtás szabályai.
Elvárt kompetenciák, értékelési szempontok:
Valós helyzetfelismerés.
Intézkedési jogosultság.
Kulturált kommunikáció.
Megoldáskeresés, erre való törekvés.
Szabályosság.
Szempontok, kompetenciák
A feladat megértése. a felelet logikus felépítése, világos, határozott
előadásmód. (2 pont)

Max.
pontszám
2

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete,
definiálása és alkalmazása, a téma tartalmi kifejtése, összefüggések
értelmezése, témához illő példák szerepeltetése.
Tájékozódás, értesítés (2 pont), segítségnyújtás, elsősegély, újraélesztés
(3 pont), helyszínbiztosítás, nyomok, anyagmaradványok (3 pont),
lezárás, forgalomirányítás, terelés (3 pont), tanúkutatás, adatrögzítés (2
pont), helyszínátadás, jelentés (2 pont)
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A szaknyelv helyes használata és alkalmazása. (3 pont)

3

Összesen

20
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