
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 

telefon: (1) 441 1000 fax: (1) 441 1720; www.kormany.hu;  e-mail: @bm.gov.hu 

 

„NEM NYILVÁNOS!” 

M 
 

Szakképesítés megnevezése, azonosítója: Rendészeti őr, 34 861 01 

Komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenység 

Vizsgafeladat megnevezése: „Rendészeti alapismeretek” 

Vizsgafeladat ismertetése: „A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag 

összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási 

feltételek, a személy- és vagyonőri, valamint a testőri tevékenység szakmai szabályai, a 

tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és 

szabálysértési eljárás, a rendőri intézkedések alapjai.” 

 

„Megoldás” 

 

A vizsga száma: VB/ ..........................  

Vizsga ideje, helye: .................................................................  

A központi írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

 

 

Jóváhagyta, aláírás:  ..............................................................  
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Javítási útmutató 

 

Tisztelt javító Tanár! 

 

Kérjük, az egységes értelmezési és javítási gyakorlat kialakítása és biztosítása érdekében a 

feladatlap javításánál az alábbi szempontokra is legyen figyelemmel. 

A feladatlapon feleletválasztó, kiegészítendő és felsorolást kérő kérdések találhatók. 

A feleletválasztó kérdések javításánál az alábbiak szerint kell eljárni: Ezeknél a feladatoknál a 

helytelen válaszok esetében pontlevonás lehetséges, de az adott feladatra értékelt pontszám 

negatív érték (0-nál kisebb) nem lehet.  

Erre tekintettel: 

- ha egy felsorolásban két helyes válasz van és a vizsgázó egy helyes és egy helytelen 

választ jelöl meg, akkor a választ 0 pontra kell értékelni, 

- ha egy felsorolásban három helyes válasz van és a vizsgázó kettő helyes választ jelöl meg 

(helytelent nem jelöl meg), a két helyes választ kell értékelni, pontot nem kell levonni, 

- ha egy felsorolásban több helyes válasz van és a vizsgázó egy helyes és egy helytelen 

választ (válaszokat) is megjelöl, akkor a jó válaszokra adott pontszámból le kell vonni a 

helytelen válasz (válaszok) pontszámát és így alakul ki a kérdésre adott pontérték.  

A kiegészítendő vagy felsorolást kérő kérdések esetében, amennyiben a vizsgázónak 

jogszabályi szöveget kell kiegészítenie, csak a jogszabállyal szövegazonos válasz fogadható el. 

Ahol nincs jogszabályi hivatkozás, annál a feladatnál a felkínált válaszlehetőségekből kell az 

odaillő kifejezést beilleszteni az üres helyre. Ha nincs válaszlehetőség, akkor a vizsgázó a 

tartalomazonos válaszára kap pontot. Ezeknél a feladatoknál a helyes válaszokat kell értékelni, 

a helytelen válaszért, illetve ha a vizsgázó nem ad választ, nem kell pontot levonni. 

A helyes válaszra, illetve válaszokra csak egész pont adható. 

A feladatközlő lapon felhívtuk vizsgázó figyelmét, hogy az írásos feladatok kidolgozásánál 

törekedjen az olvashatóságra, mert ellenkező esetben nem értékelhető a válasza, így az adott 

kérdésre nem kap pontot. 

A központi írásbeli vizsgatevékenység értékelése a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján 1-től 5-ig terjedő 

érdemjeggyel történik az alábbiak szerint: 

 

 88–100 pont  jeles (5) 

 76–87 pont  jó (4) 

 64–75 pont  közepes (3) 

 51–63 pont  elégséges (2) 

 0–50 pont  elégtelen (1) 

 



1. Írja a jogszabályok megnevezése mellé a megfelelő betű jelét! 

 

Jogszabály Betűjel 

2005. évi CXXXIII. törvény B 

1994. évi XXXIV. törvény C 

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet A 

2015. évi XLII. törvény D 

 

A) a rendőrség szolgálati szabályzatáról 

B) a személy-és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 

C) a Rendőrségről szóló 

D) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról 

 

Minden helyes válasz 1 pont, rossz válasz esetén nem jár levonás. 

 

 

 

2. Olvassa el a kérdéseket, és húzza alá a helyes válaszokat! 

 

A felsoroltak közül melyek a rendőrség helyi szervei? 

 

Készenléti Rendőrség 

Pécsi Rendőrkapitányság 

BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 

Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor 

Alkotmányvédelmi Hivatal 

BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 

Terrorelhárítási Központ 

 

Minden helyes válasz 1 pont. A helytelen válaszoknál 1 pontot le kell vonni az 

összpontszámból, de az összpontszám nem lehet kevesebb, mint 0. 

 

 

 

 

 

  

4 pont  

4 pont  



3. Sorolja fel a szabálysértés miatt alkalmazható büntetéseket! 

Sorolja fel a szabálysértés miatt alkalmazható intézkedéseket! 

Büntetések: 

szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka 3 pont 

Intézkedések: 

járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás, figyelmeztetés 4 pont 

 

Minden helyes válasz 1 pont 

 

 

4. Írja a belügyi szervek megnevezése mellé a hozzátartozó tevékenység betű jelét! 

 

Belügyi szerv Betűjel 

Büntetés-végrehajtási Szervezet B 

BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság C 

Nemzeti Védelmi Szolgálat A 

Országos Rendőr-főkapitányság D 

 

A) megbízhatósági vizsgálat 

B) reintegráció 

C) polgári védelem  

D) tömegoszlatás 

 

Minden helyes válasz 1 pont, rossz válasz esetén nem jár levonás. 

 

 

 

5. Egészítse ki a felsorolást a megadott két állománycsoport hiányzó rendfokozatainak 

emelkedő sorrendben történő beírásával!  

 

Főtiszt: őrnagy - alezredes - ezredes 

Tiszt: hadnagy - főhadnagy - százados 

 

Minden helyes válasz 1 pont, rossz válasz esetén nem jár levonás. 

 

 

  

7 pont  

4 pont  

4 pont  



6. Egészítse ki a felsorolást! 

 

Személy- és vagyonőr az a személy lehet, aki 

magyar állampolgár,  

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik 

tizennyolcadik életévét betöltötte,  

cselekvőképes,  

a feladata ellátásához e törvényben és jogszabályban előírt képesítési feltételekkel 

rendelkezik. 

 

Minden helyes válasz 1 pont, rossz válasz esetén nem jár levonás. 

 

 

7. Soroljon fel négy, rendőr által alkalmazott kényszerítő eszközt! 

 

rendőrbot, bilincs, vegyi eszköz, szolgálati kutya, útzár, lőfegyver, csapaterő 

alkalmazása, tömegoszlatás stb. 

 

Minden helyes válasz 1 pont, de maximum 4 pont adható 

 

 

 

8. Az alábbi betűszavak mely szerveket jelölik? Írja le a szervek pontos nevét! 

 

BM OKF – Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

TIBEK – Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

NBSZ – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

SZVMSZK – Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

NVSZ – Nemzeti Védelmi Szolgálat 

TEK – Terrorelhárítási Központ 

 

Minden helyes válasz 1 pont 

 

  

5 pont  

4 pont  

6 pont  



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

 

Döntését az állítások után írt X-szel jelölje meg! 

 

 Az állítás tartalma I H 

1. 
A tűz, az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi 

épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz. 
X  

2. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság országos 

illetékességgel működő központi szerv. 
 X 

3. 
A katasztrófavédelem iparbiztonsági szakterülete foglalkozik a 

veszélyes üzemek felügyeletével. 
X  

4. 

A reintegrációs program azoknak a tervezett és tudatosan 

irányított eseményeknek az összefüggő sorozata, amelyek 

előkészítik, illetve lehetővé teszik a fogvatartott intézeti rendbe, 

majd a társadalomba való beilleszkedését. 

X  

5. A fogház a legszigorúbb büntetés-végrehajtási fokozat.  X 

6. 
A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített kényszerítő 

eszköz a bilincs. 
X  

7. 
A kényszerítő eszközök alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha 

más módon nem biztosítható az intézkedés eredményessége. 
X  

 

Minden helyes válasz 1 pont 

 

 

10. Húzza alá, hogy a felsorolásban melyek a személy és vagyonőr támadáselhárító 

eszközei! 

 

a) vegyi eszköz 

b) csapaterő  

c) őrkutya 

d) bilincs 

e) lőfegyver 

f) gumibot 

 

Minden helyes válasz 1 pont. A helytelen válaszoknál 1 pontot le kell vonni az 

összpontszámból, de az összpontszám nem lehet kevesebb, mint 0. 

 

 

  

7 pont  

4 pont  



11. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Döntését az állítások 

bekarikázásával jelölje meg! 

 

a) Pénz és értékszállításkor a szállítmány az átvételtől az átadásig a pénzszállító birtokába 

kerül. 

Hamis Igaz 

b) A pénzszállítás végzéséhez szükség van írásos szerződésre. 

Hamis Igaz 

c) Pénzszállító járművel közúti közlekedési balest helyszínén nem szabad megállni, mert 

fennáll az esélye leplezett támadásnak. 

Hamis Igaz 

d) A pénzszállítás során az egyirányú utcákat kerülni kell. 

Hamis Igaz 

e) A pénz átvételekor a gépjárművezetőnek és a kísérőnek is ki kell szállni a pénzszállító 

gépkocsiból a biztonságos átadás-átvétel érdekében. 

Hamis Igaz 

f) A pénzszállító gépjármű ajtóit szállítás közben zárva kell tartani. 

Hamis Igaz 

g) Robbantással történő fenyegetés esetében csak életveszélyes helyzetben kell kiüríteni az 

objektumot. 

Hamis Igaz 

h) Szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a személy- és vagyonőr 

elfoghatja. 

Hamis Igaz 

i) A személy- és vagyonőr támadáselhárító eszközként bilincset alkalmazhat. 

Hamis Igaz 

j) A személy- és vagyonőri intézkedés során minden esetben a legfontosabb emberi élet 

védelme. 

Hamis Igaz 

k) A személy- és vagyonőr lőfegyvert csak jogos védelmi és végszükségi helyzetben 

használhat. 

Hamis Igaz 

 

Minden helyes válasz 1 pont 

 

  

11 pont  



12. A hiányzó rendfokozati állománycsoportokat emelkedő sorrendben írja be a 

felsorolásba! 

  

- tiszthelyettes 

- zászlós 

- tiszt 

- főtiszt 

- tábornok 

 

Minden helyes válasz 1 pont 

 

 

13. Egészítse ki a mondatot! 

 

„Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység személyre szóló, a 

rendőrség által kiadott igazolvány birtokában végezhető.” 

 

Minden helyes válasz 2 pont 

 

 

14. Válassza ki, húzza alá a helyes válaszokat! 

 

A hatályos 2005. évi CXXXIII. törvény alkalmazásában melyek minősülnek személy- 

és vagyonvédelmi tevékenységnek? Válassza ki, és karikázással jelölje be a helyes 

válaszok betűjelét! 

 

a) közterület-felügyelői munka 

b) természetes személyek életének védelme 

c) mezőőri szolgálat 

d) ingóság védelme 

e) polgárőri tevékenység 

f) szállítmány kísérése 

g) pénz- és értékszállítás 

h) halőri tevékenység 

i) az erdőőri szolgálat 

 

Minden helyes válasz 1 pont. A helytelen válaszoknál 1 pontot le kell vonni az 

összpontszámból, de az összpontszám nem lehet kevesebb, mint 0. 

 

 

 

  

3 pont  

4 pont  

4 pont  



15. Sorolja fel, hogy mi igazolja a rendőrt az intézkedése során! 

 

A rendőrt az intézkedés során: az egyenruhája és az azon elhelyezett azonosító jelvénye 

vagy a szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja. 

 

Minden helyes válasz 1 pont. A szókapcsolat is egy válasznak tekintendő. 

 

 

 

16. Állítsa sorendbe a következő jogszabályokat a hierarchiának megfelelően. A 

legmagasabb szintű jogszabályt jelölje egyes számmal. 

 

Alaptörvény 1 

Kormányrendelet 3 

Önkormányzati rendelet 5 

Miniszteri rendelet 4 

Törvény 2 

 

Minden helyes válasz 1 pont, rossz válasz esetén nem jár levonás. 

 

 

 

  

4 pont  

5 pont  



17. Mutassa be, hogy mi a különbség a személy- és vagyonőr formaruhája és a rendőr 

egyenruhája között!  

 

A rendőrt az intézkedés során az egyenruhája és azon elhelyezett azonosító jelvénye vagy 

szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja. Ha a rendőr egyenruhát visel, de az 

intézkedés során azonosító jelvénye nem látható, vagy azt nem viseli, akkor a ruházatán 

azonosító jelvényének számát jól láthatóan fel kell tüntetni. Ha a szolgálati feladat 

jellegéből más nem következik, a szolgálat egyenruhában történő ellátása során a rendőr 

csak olyan haj-, arcszőrzet-, köröm-, illetve műköröm-viseletet hordhat, ami nem 

akadályozza vagy veszélyezteti a szolgálati feladatok biztonságos ellátását, nem alkalmas 

sérülés okozására, nem sérti a rendőri hivatás tekintélyét és a rendőrség működésébe 

vetett közbizalmat, valamint tükrözi az egyenruha méltóságát. 

A szolgálat egyenruhában történő ellátása során a rendőr látható testfelületén - a szolgálati 

elöljáró ellenkező utasításának hiányában a rendeltetésszerűen viselt karóra, gyűrű, nők 

esetében egy pár fülbevaló kivételével - ékszert, testékszert, divatékszert a szolgálat 

ellátása során nem viselhet. Az egyenruha viselésére jogosult csak a rendszeresített 

egyenruházati felszerelést viselheti. 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató a Magyar Honvédségre, rendvédelmi 

szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve más hatóságra utaló elnevezést, 

formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy 

címet, rendfokozati jelzést nem használhat.  

Közterületen vagy nyilvános helyen a vagyonőr formaruhát visel, amelyen fel kell tüntetni 

annak a vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel 

munkaviszonyban áll, továbbá a vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Ha a 

vagyonőr egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, és alvállalkozóként teljesít szolgálatot, a saját 

formaruháját vagy annak a vállalkozásnak a formaruháját is viselheti, amellyel a feladat 

ellátására megbízási szerződést kötött. 

 

Minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a megoldási 

javaslattal. 

 

 

 

  

10 pont  



18. Sorolja fel a rendőr személyi szabadságot korlátozó intézkedéseit, és mutassa be 

részletesen az előállításra vonatkozó szabályokat! 

 

Alapvetően a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény határozza meg a személyi 

szabadságot korlátozó intézkedéseket. 

Személyi szabadságot korlátozó intézkedések: elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági 

intézkedés 

 

A rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, 

a) aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az 

igazolást megtagadja; 

b) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható; 

c) akitől bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés, valamint közúti közlekedéssel 

kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés bizonyítása 

érdekében vizeletvétel vagy véralkohol-vizsgálat céljából vérvétel, valamint műtétnek 

nem minősülő módon egyéb mintavétel szükséges; 

d) aki a szülői felügyelet vagy a gyámság, valamint a nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban történő elhelyezésének hatálya alól engedély nélkül kivonja magát, 

és azt a gyermeket, akinek a felkutatását és előállítását gyermek átadására irányuló 

bírósági végrehajtás során rendelték el; 

e) aki a pártfogó felügyelet — külön törvényben meghatározott és a rendőrség 

hatáskörébe tartozó — szabályait megszegi; 

f) aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja, illetőleg 

akivel szemben az eljárás azonnal lefolytatható, továbbá akitől tárgyi bizonyítási 

eszközt kell megszerezni, vagy elkobzás alá eső dolgot kell visszatartani; 

g) akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének van helye; 

h) akit a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett figyelmeztető jelzés alapján 

védelem alá kell helyezni. 

 

A rendőrség az előállítással a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, de legfeljebb 8 

órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja még nem valósult meg, indokolt esetben ezt az 

időtartamot a rendőri szerv vezetője egy alkalommal, 4 órával meghosszabbíthatja. Az 

előállítás időtartamát a rendőri intézkedés kezdetétől kell számítani. 

 

Minden olyan válasz elfogadható, amely lényegi elemeiben megfeleltethető a megoldási 

javaslattal. 

 

 
10 pont  


