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1. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Állampolgárok egy parkban szájkosár és póráz nélkül szaladgáló kutyát jelentenek. 
Ön intézkedés alá vonja a kutya gazdáját, aki felháborodik, és nem ismeri el a 
szabálysértést. Elmondása szerint nincs nála póráz és a kutyáját bármikor vissza tudja 
hívni, nagyon engedelmes, így miatta senki nincs veszélyben. Igazolványát átadja, de 
a helyszíni bírság megfizetését megtagadja. 

- Milyen igazolványok fogadhatók el a személyazonosság igazolására? 

b.) Várakozó gépjárművet észlel egy forgalom elől elzárt terület, rosszul belátható 
útszakaszán. A jármű nagymértékben akadályozza a forgalmat. Az intézkedés közben 
az elkövető a helyszínre érkezik, együttműködően igazolja magát és közli, hogy csak 
pár percre szaladt be a dohányboltba, de már indul is.  

- Alkalmazható kerékbilincs a fenti esetben? Indokolt lehet a gépjármű elszállítása, 
ha a gépjármű vezetője nem érkezik meg a helyszínre az intézkedés során? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást szemben álló személlyel szemben! 



 

 

2. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A település parkjában két férfira lesz figyelmes, akik a padon ülve étkeznek, majd a 
szalvétákat, csomagoló anyagokat a pad mellé dobálják, az üdítősflakonból a maradék 
folyadékot a pad előtti járdára öntik. Elismerik a cselekményt, de szerintük ez az 
önkormányzat hibája, mert a környéken nincs kitéve elegendő szemetes. A szemetet 
felszólításra összeszedik, együttműködőek, de a helyszíni bírság megfizetését 
megtagadják. 

- Alkalmazható figyelmeztetés a fenti esetben? 

b.) Bejelentés érkezik egy helyi lakostól, hogy gépjárművével nem tud kiállni az 
udvarából, mert a kapubejárójába egy személyautó parkol. 

- Alkalmazható kerékbilincs a fenti esetben? Elszállítható a szabálytalanul várakozó 
gépjármű?  

- Mit tesz, ha a jármű vezetője intézkedés során megérkezik? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást önnek háttal álló személlyel szemben! 

 



 

 

Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Észleli, hogy egy személy a járdán zöldséget és gyümölcsöt árusít. Az intézkedés alá 
vont személy felszólításra átadja az igazolványát, de közterület-használati engedélyt 
nem tud felmutatni 

- Lefoglalhatja az árusított termékeket? 

b.) A polgármesteri hivatal előtt szabálytalanul várakozó gépjárművet észlel. A gépjármű 
két kerekével a járdán parkol annak ellenére, hogy közlekedési tábla ezt nem 
engedélyezi. A gépjármű vezetője nincs a helyszínen. 

- Lehetséges, hogy a gépjármű vezetője jogosult a fenti módon parkolni? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be az ön mellkas közepén ruhafogást alkalmazó személlyel szembeni 
szabadulás technikáját! 

 



 

 

3. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A piac bejárata előtt egy személy az arra járó emberekhez odalép és őket leszólítva 
pénzt kér. Amikor igazolványának átadására szólítja fel közli, hogy iratait ellopták, 
csak az erről szóló rendőrségi jegyzőkönyv van nála, amelyen a személyes adatai 
szerepelnek. 

- Van a koldulásnak olyan módja, ami nem jogsértő? 

- Jogsértést követ el, aki nem tartja magánál személyazonosító okmányait? 

- Milyen okmányokat fogadhat el személyazonosság megállapításához? 

b.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy a bevásárlóközpont előtt több gépjármű 
szabálytalanul, a járdán várakozik. A helyszínen egy járdán várakozó gépjárművet 
észlel, amelyben egy mozgáskorlátozott parkolási igazolvány van kihelyezve, 
azonban annak érvényességi ideje lejárt. A gépjármű vezetője nincs a helyszínen. 

 
- Alkalmazható kerékbilincs a fenti esetben? 

- Megállapítható bűncselekmény elkövetése? 

- Befolyásolja az intézkedést, ha a parkolási igazolvány tulajdonosa egészségesnek 
tűnik? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be egy passzívan ellenálló személy kivezetését!  



 

 

4. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy a buszpályaudvaron egy hajléktalan zaklatja az 
utasokat. A bejáratnál a földön egy kolduló személyt talál, aki előtt egy „KÉREM 
SEGÍTSENEK” feliratú kartonpapír és egy műanyag pohár van. A személy 
felszólításra átadja az igazolványát és elmondja, hogy ő nem zaklat senkit, nem is szól 
senkihez, de korábban volt ott egy ittas hajléktalan, aki időközben elment.  

- Milyen jogsértések gyakoriak a hajléktalan személyek körében? 

b.) Egyirányú utcában, menetiránnyal szemben behajtó gépjármű halad ön felé. A 
járművezető igazolja magát, de nem ismeri el a jogsértést, arra hivatkozva, hogy 
érvényes mozgáskorlátozott parkolási igazolványa van, ami erre feljogosítja és 
különben is, ha a másik irányból hajtana be, akkor sokkal távolabb tudna csak 
megállni a bejárattól. 

- Változtatna a tényálláson, ha mindkét irányból behajtani tilos tábla lenne 
kihelyezve? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be hátsó vagy első karbölcsővel történő elvezetést! 

 



 

 

5. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A játszótéren 2 dohányzó személyt észlel. Az intézkedés alá vont személyek 
együttműködőek, cselekményüket elismerik. Az igazoltatás során kiderül, hogy 
egyikük 16 éves, szülei munkanélküliek és nincs semmilyen jövedelme, a másik 
személy felnőttkorú.  

- Milyen esetben alkalmazhat helyszíni bírságot fiatalkorúval szemben? 

- Ismertesse a közigazgatási bírság meg nem fizetésének jogkövetkezményeit! 

b.) Egyirányú utcában, menetiránnyal szemben behajtó gépjármű halad ön felé. A 
gépjárművezető a megállásra vonatkozó karjelzését figyelmen kívül hagyja, lassít, 
majd önt kikerülve továbbhajt. A gépjármű rendszámát sikerül felírnia. 

- Üldözőbe veheti az elkövetőt, ha rendelkezésére áll szolgálati gépjármű? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be az intézkedési alakzatot! 

 



 

 

6. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Intézkedést kezdeményez egy személlyel szemben, aki a buszmegállóban szemetelt 
és annak területét beszennyezte. Az intézkedés alá vont nem működik együtt, 
személyazonosságának igazolását megtagadja, majd megkísérli kivonni magát az 
intézkedés alól, és elhagyni a helyszínt. Mikor járőrtársa a személy karját megragadja, 
az kirántja a kezét a fogásból, amitől társa egyik ujja eltörik. Ezt látva az intézkedés 
alá vont személy megijed és felszólításra a helyszínen marad. A kiérkező rendőröknek 
átadja személyazonosító okmányait. 

- Lehet bűncselekményként értékelni azt, ha az intézkedés alá vont személy ki 
akarja vonni magát az intézkedés alól és ezzel sérülést okoz? 

- Alkalmazhat gumibotot a menekülő személlyel szemben? 

b.) Járőrtársával a rendelőintézet előtt található mozgáskorlátozottak számára kijelölt 
parkolóhelyek jogszerű használatát ellenőrzi. A mozgáskorlátozottak számára kijelölt 
parkolóhelyen jogosulatlanul várakozó gépjárművet észlel. Az autóhoz érkező 
személy elismeri a szabálysértést, de a bírság összegét sokallja és megkérdezi, hogy 
mi a következménye annak, ha nem fogadja el a helyszíni bírságot. 

- Alkalmazható figyelmeztetés a fenti esetben? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be bilincselést falnál, álló helyzetben, részleges ruházatátvizsgálással! 

 



 

 

7. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy egy ingatlanon a parlagfűmentesítést nem 
végezték el. A helyszínen a szomszéd elmondja, hogy többször figyelmeztette a telek 
tulajdonosát, aki nem tett semmit. A szomszéd gyermekei nagyon érzékenyek a 
parlagfű pollenre, ezért döntött úgy, hogy a hatósághoz fordul. A tulajdonos nevét és 
levelezési címét ismeri. Az elszaporodott virágzó parlagfű a közterületről is jól 
látható. 

- Beléphet a fenti ingatlan területére annak érdekében, hogy meggyőződjön a 
jogsértés elkövetéséről? 

b.) Az önkormányzat előtti téren mindkét irányból behajtani tilos táblával jelzett védett 
övezetben, behajtási engedély ellenőrzése érdekében megállít egy gépjárművet. A 
gépjármű vezetője egy más nevére kiállított mozgáskorlátozott parkolási igazolványt 
tud bemutatni, aki nem utazik a gépjárműben. A járművezető elmondja, hogy az 
édesanyjáért megy a védett területen belül található szakrendelőbe. 

- Ismertesse a gépjármű megállítására vonatkozó szabályokat! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be teljes ruházat átvizsgálást! 

 



 

 

8. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A buszmegállóban észleli, hogy a tömegközlekedési vállalat jegyellenőrei fel 
kívánnak tartoztatni egy jegy nélkül utazó személyt, aki a jegyellenőröket félrelökve 
próbál tovább menni, miközben egyiküket ököllel meg is üti. 

- Alkalmazhat kényszerítő eszközt az elkövetővel szemben? Meddig korlátozható 
az elkövető személyi szabadsága?  

b.) Egy építési törmeléket szállító tehergépjárművet észlel a forgalomban, amelynek 
rakteréből kihulló törmelék a közterületet beszennyezi. A járművezető a felszólításra 
hálóval lefedi a rakományt, így a további szennyezést megakadályozza, majd kéri a 
bírságtól való eltekintést, mivel nem ő felügyelte a rakodást, ő csak beugrott társa 
helyett, mert az váratlanul rosszul lett. 

- Milyen módon kell kiválasztani a gépjármű megállításának helyét? 

- Ismertesse, mire kell figyelni a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be támadás elhárítására szolgáló technikát rendőrbottal! 

 



 

 

9. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A kertvárosban egy családi ház előtt kb. 1m3 háztartási hulladékot lát. A ház 
tulajdonosa elmondja, hogy éjszaka egy teherautó állt meg a háza előtt, és arról 
borították le a szemetet. Szerencsére a rendszámát felírta, így azt meg tudja adni. 

- Milyen adatokat szükséges rögzítenie az adatgyűjtés során? 

b.) Egy vendéglátóhely ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy teraszt építettek az épület 
elé. A pincér nem tud tájékoztatást adni arról, hogy a teraszhoz rendelkeznek-e 
közterület-használati engedéllyel, elmondása szerint csak pár napja dolgozik a 
sörözőben. Az üzletvezető nincs a helyszínen. 

- Intézkedhet a vendéglátóhely bezáratásáról?  

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást és teljes ruházat átvizsgálást (bilincselés nélkül) 
passzívan ellenszegülő személlyel szemben! 

 



 

 

10. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy egy családi ház utcafronti ablakpárkányán több 
virágláda került elhelyezésre rögzítés nélkül és a szeles időben az egyik láda már le is 
esett, de szerencsére balesetet nem okozott. A ház lakója elismeri, hogy nem járt el 
kellő alapossággal, azonnal beveszi az ablakból a balesetveszélyes virágládákat, 
illetve feltakarítja a cserepeket. 

- Milyen jogsértés állapítható meg?  

- Milyen jogkövetkezményei lehetnek a fenti cselekménynek? 

- Alkalmazhat figyelmeztetést vagy helyszíni bírságot? 

b.) Szolgálata során észleli, hogy a település belterületén a patakban, a tiltó tábla ellenére 
egy férfi fürdik. Az intézkedés megkezdésekor észreveszi, hogy a személy nem visel 
fürdőruhát. Felszólításra a fürdőző férfi a vízből kijön, felöltözik, de 
személyazonosságának igazolását megtagadja. 

- Ismertesse, hogy milyen szabálysértések valósultak meg a fenti esetben és 
melyikre szabható ki helyszíni bírság! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be hátsó vagy első karbölcsővel történő elvezetést! 

 



 

 

11. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, közbiztonsági járőr feladatokat lát 
el a településhez tartozó folyó partján. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Azt észleli, hogy a befagyott folyón egy férfi korcsolyázik, elmondása szerint nem 
tudta, hogy ez tilos. Szerinte a jég biztonságos és felesleges vegzálásnak érzi az 
intézkedést. A parton jól látható módon, több helyen kihelyezésre került a „JÉGEN 
TARTÓZKODNI TILOS” tábla. Az intézkedés alá vont végül elismeri a 
szabálysértést, de iratait nem tudja átadni, mert az autójában vannak a folyó másik 
oldalán. Közli, hogy nem hajlandó semmiféle bírságot befizetni. 

- Hogyan történhet a személyazonosság megállapítása ilyen esetben? 

- Milyen jogsértés valósul meg? Milyen szankció alkalmazható? 

b.) Az ön által korábban – várakozni tilos tábla hatálya alatt történő várakozás miatt – 
felszerelt kerékbilincset egy személy feszítő vassal próbálja lefeszíteni a jármű 
kerekéről. Az állampolgár az intézkedésre agresszívan reagál, ezért vele szemben 
enyhe testi kényszert kell alkalmaznia, aminek hatására együttműködő magatartást 
tanúsít. A 110 000 forint értékű kerékbilincs a feszegetés során jelentősen károsodott, 
a további használatra alkalmatlanná vált. 

- Mennyi ideig korlátozható személyi szabadságában egy bűncselekményen tetten 
ért személy? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezetést tetszőleges karfeszítéssel!  



 

 

12. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A településhez tartozó bányatóban tilos fürdeni, ezt több tábla is jelzi a parton. Ön azt 
észleli, hogy a tóban két fiatal személy tartózkodik gumimatracon. Az igazoltatás 
során kiderül, hogy testvérek 17, illetve 19 évesek. Az intézkedés közben a fiatalok 
szülei is a helyszínre érkeznek és együttműködnek az intézkedés során. Elmondásuk 
alapján a fiatalok a tudtuk nélkül mentek a tóba. 

- Milyen szankciók alkalmazhatók az elkövetőkkel szemben?  

- Ebben az esetben a szülők felelősségre vonhatóak? 

b.) Egy megállni tilos tábla hatálya alatt várakozó gépjárművet észlel, amelyben egy 
mozgáskorlátozott parkolási igazolvány van elhelyezve. A gépjárműhöz egy 
egészségesnek látszó, sportos fiatalember érkezik és szó nélkül el akar hajtani. Az 
ellenőrzés során kiderül, hogy a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány fénymásolat, 
az intézkedés alá vont személy a személyes okmányainak átadását megtagadja, közli, 
hogy az eredeti parkolási igazolvány a másik autójában van. 

- Mely területeken jogosít várakozásra a mozgáskorlátozottak parkolási 
igazolványa? 

- Hány parkolási igazolvánnyal rendelkezhet egy jogosult? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be részleges ruházat átvizsgálást! 

 



 

 

13. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Bejelentés érkezik, hogy egy veszélyes kereszteződésben, közterületen álló fa egyik 
ága félig letörött és így eltakarja az elsőbbségadás kötelező táblát. 

- Melyik hatóság köteles eljárni ebben az esetben? 

b.) Egy parkolóban két személy között vita alakult ki. Hangosan veszekednek, majd az 
egyikük az autója csomagtartójából baseball ütőt vesz elő, és azzal közelít a másik 
személyhez. Ön idejében közbe tud lépni, így személyi sérülés nem keletkezik. A 
vitatkozó felek az intézkedés során együttműködőek, személyazonosságukat 
igazolják. 

- Mi különbözteti meg a garázdaság bűncselekményét a garázdaság 
szabálysértésétől? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be előre bilincselést együttműködő személlyel, szemben álló 
testhelyzetben! 

 



 

 

14. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A parkban 3 fiatal személy egy teleszkópos ólmosbottal játszik, egymásnak 
mutogatják annak működését. Az intézkedés alá vont személyek együttműködőek és 
elismerik a szabálysértést. Az igazoltatás során kiderül, hogy az ólmosbot tulajdonosa 
felnőtt korú, a másik két személy fiatalkorú. 

- Soroljon fel olyan eszközöket, amelyeknek a közterületen történő birtoklása 
szabálysértésnek minősülhet! 

b.) A parkban 2 személy petárdákat dobál. Az intézkedés során együttműködőek. 
Elmondják, hogy az érettségijüket ünneplik, ezért dobálják az elmúlt év 
szilveszteréről maradt petárdákat. Arra a kérdésre, hogy van-e még náluk 
pirotechnikai eszköz, nem adnak egyértelmű választ. 

- Ismertesse a ruházat átvizsgálásra vonatkozó főbb szabályokat! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be hátra bilincselést falnál együttműködő személlyel szemben! 

 



 

 

15. Ön közterület-felügyelőként a térfigyelő központban lát el szolgálatot. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A kamerás megfigyelés során észleli, hogy egy gépjármű behajt a védett övezetbe. A 
kamerán keresztül a rendszáma jól látható. 

- Ismertesse, milyen szankciók szabhatók ki az elkövetővel szemben, ha a 
helyszínen megállítják, illetve milyen szankciók, ha nem! 

b.) Egy állampolgár telefonon panaszt tesz a közterület-felügyelet ügyfélszolgálatán, 
mert a parkolóban valaki meghúzta az autóját. A bejelentő feljelentést szeretne tenni, 
ezért kéri a közterületi kamera felvételeit. 

- Ismertesse a kamerafelvételek tárolására és megismerhetőségére vonatkozó 
szabályokat! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be a könnygázszóró palack elővételét és alkalmazását! 

 



 

 

16. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Egy forgalmi rendszámmal nem rendelkező személygépkocsi akadályozza a 
gépjárműforgalmat, ezért ön elszállíttatja. A jármű teherautóra történő felrakását 
követően, egy közeli házból ingerült személy érkezik, aki elmondása szerint a 
gépjármű tulajdonosa. Követeli, hogy vegyék le a szállítójárműről az autóját. 

- Tájékoztassa az állampolgárt az esetre vonatkozó intézkedési rendről és a 
gépjármű kiváltás lehetőségeiről! 

- Ismertesse, mi a feladata a felügyelőnek a gépjármű elszállítást megelőzően, 
továbbá a szükséges dokumentumok kitöltésének szabályait! 

b.) A település forgalmas utcájában járdán ülő személy egy 5-6 évesnek látszó 
gyermekkel az arra járókat leszólítva kéreget. A felnőtt az intézkedésnek aláveti 
magát, elmondása szerint a gyereke gyógykezelésére gyűjt. 

- Közterület-felügyelőként van tennivalója a gyermekkel kapcsolatban?  

- Mi a feladata, ha ugyanez a gyermek kéreget, és erre a közelben lévő anyja kérte 
meg? 

- Hogyan dokumentálja a történteket? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be az ön mellkas közepén ruhafogást alkalmazó személlyel szembeni 
szabadulás technikáját! 

 



 

 

17. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A pályaudvar előtti téren egy erősen ittas állapotban lévő férfi hangosan kiabálva 
káromkodik, a kezében lévő sörösdobozból iszik, majd az üres dobozt a földre dobja. 
Mozgása kiszámíthatatlan, kommunikációja agresszív. Az intézkedés során 
támadólag nem lép fel, de iratait nem adja át, hanem ingerülten a földre dobja.  

- Milyen cselekményt követ el, aki a közterületen másokat megbotránkoztató 
módon viselkedik? 

- Milyen cselekményt követ el, aki közterületen a viselkedésével másokat 
megbotránkoztat? 

- Az intézkedés során milyen biztonsági szabályokat kell betartania? 

b.) Észleli, hogy egy személy a mellette haladó idős hölgy táskájából kiveszi annak 
pénztárcáját, az abban lévő papírpénzt zsebre rakja, majd a pénztárcát a földre dobja. 
A személy a felszólításnak eleget téve aláveti magát az intézkedésnek, de közben 
folyamatosan az aluljáró kijáratait figyeli és kisebb lépéseket tesz a legközelebbi 
kijárat irányába. A lopás elkövetését tagadja. Az aluljáróban térfigyelő 
kamerarendszer üzemel. 

- Felhasználható a kamerafelvétel az eljárásban? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást önnek háttal álló személlyel szemben! 

 



 

 

18. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Hatósági jelzéssel nem rendelkező, összetört karosszériájú, leeresztett kerekű 
gépjárművet észlel az út szélén. Egy helyi lakos elmondja, hogy az autó már egy 
hónapja ott van, de a múlt héten még volt rajta rendszám. 

- Intézkedhet a gépjármű elszállítására? Milyen intézkedéseknek kell megelőznie az 
elszállítást? 

b.) Egy családi ház kertjében álló fa közterületre kilógó ága félig letörött és így eltakarja 
az elsőbbségadás kötelező táblát. Az ingatlan tulajdonosa otthon tartózkodik. 

- Milyen jogsértés állapítható meg?  

- Lehet jogkövetkezménye az esetnek? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be csuklófogásból szabadulást! 

 



 

 

19. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A képviselő-testület döntése alapján egy önkormányzati tulajdonban lévő lakást 
ellenőriz és azt tapasztalja, hogy a lakás előtti hálózati légvezetékre két meghajlított 
laposvas van felakasztva, amelyből vezeték fut le az ellenőrzendő lakáshoz. 

- Milyen jogsértés állapítható meg?  

- Kit értesít az intézkedés eredményes befejezéséhez?  

b.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy a parkban egy fiatalokból álló csoport hangosan 
zenét hallgat, ami zavarja a környék lakóit. A helyszínen lévő fiatalkorúak igazolják 
magukat és lehalkítják a zenét. Elmondásuk szerint nem tudták, hogy a hangos zene 
elhallatszik a lakóházakig. 

- Milyen jogsértés történt?  

- Van jelentősége, hogy milyen napszakban történik a cselekmény? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be az ön mellkas közepén ruhafogást alkalmazó személlyel szembeni 
szabadulás technikáját! 



 

 

20. Ön közterület-felügyelőiként a térfigyelő központban látja el szolgálatát. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

A kamerás megfigyelés során észleli, hogy egy gépjármű menetiránnyal szemben hajt be az 
egyirányú utcába, majd ott leparkol. A kamerán keresztül a rendszáma jól látható. 

- Milyen szankciók szabhatók ki az elkövetővel szemben, ha a helyszínen 
intézkedés alá tudják vonni és milyenek, ha nem? 

A rendőrség jelzi, hogy a kamerák vélhetően rögzítettek egy rablást előző este, és szeretnék 
kikérni a felvételt. 

- Milyen dokumentumok szükségesek a kamerafelvétel rendőrség számára történő 
kiadásához? 

- Ismertesse a közterületi kamerák felvételeinek tárolására és megismerésére 
vonatkozó szabályokat! 

Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

Mutasson be elvezető fogást szemben álló személlyel szemben! 

 



 

 

21. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentést kap, hogy egy férfi rendszeresen felügyelet nélkül engedi ki a 
kutyáját az utcára, a kutya most is kint van. Miután a helyszínen meggyőződik a 
bejelentés valódiságáról a kutya gazdáját intézkedés alá vonja, aki elmondja, hogy 
azért szokta kiengedni a kutyáját, mert az nagy mozgásigényű, de nagyon jól nevelt, 
nem bánt senkit és mindig néhány órán belül visszajön. Az intézkedés során 
együttműködő, kéri, hogy ne büntessék meg. A kutyáját időközben behívta és elzárta. 

- Ismertesse az ebtartásra vonatkozó főbb rendelkezéseket! 

b.) Ön a megállni tilos tábla hatálya alatt egy várakozó gépjárművet észlel. A gépjármű 
vészvillogója működik, de elakadást jelző háromszög nincs kihelyezve. A gépjármű 
helyszínen tartózkodó tulajdonosa elmondja, hogy az autója váratlanul 
meghibásodott, már telefonált az autómentőknek, akik várhatóan 15-20 percen belül 
meg fognak érkezni. 

- Ismertesse a közterület-felügyelő személyi szabadságot nem korlátozó 
intézkedéseit! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy hátsó vagy első karbölcsővel történő elvezetést! 

 



 

 

22. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Ön észleli, hogy egy idős hölgy a játszótéren sétáltatja a kutyáját, a kutyán póráz és 
szájkosár is van. A hölgy mindenben együttműködő. Elmondja, hogy a játszótéren 
kisunokájára vigyáz átmenetileg, amíg annak anyukája bement a közeli boltba. 

- Ismertesse, hogy mely helyekre tilos kutyát bevinni a szabálysértési törvény 
alapján! 

- Tesz bármilyen kivételt a törvény ez alól? 

b.) Egy személygépkocsi két jobb oldali kerekével a járdán parkol annak ellenére, hogy ez 
az adott járdaszakaszon táblával nincs engedélyezve, a jármű vezetője nincs a 
helyszínen. A jármű szélvédője mögött érvényes mozgáskorlátozott parkolási 
igazolvány van elhelyezve. 

- Ismertesse milyen kedvezményekre jogosít a mozgáskorlátozottak parkolási 
igazolványa! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy rögzítő fogást bilincseléssel és teljes ruházat átvizsgálással! 

 



 

 

23. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Egy kutyáját sétáltató férfira lesz figyelmes, aki miután a kutyája a járdára piszkított 
tovább akar sétálni anélkül, hogy azt eltávolítaná. Intézkedésére arrogánsan reagál, 
közli, hogy mások sem szedik fel, majd elmossa az eső. Személyazonosságának 
igazolására vonatkozó felszólításra közli, hogy nem köteles átadni az igazolványát, 
mivel nem rendőrök. Ezek után megpróbálja elhagyni a helyszínt.  

- Milyen szankciót és milyen kényszerítő eszközt alkalmazhat az állampolgárral 
szemben?  

- Mit jelent a feltartóztatás, és milyen esetekben alkalmazható? 

b.) A parkoló területén egy mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyen egy 
gépjárművet lát. A jármű szélvédője mögött, látható helyen parkolási igazolvány nincs 
kihelyezve. A gépjárművezető a helyszínre érkezik és tárcájából kiveszi a parkolási 
igazolványát, ami érvényes. Mindenben együttműködő, elmondja, hogy a saját autója 
lerobbant, ezért felesége autójával indult el, de az igazolványt elfelejtette kitenni. Az 
intézkedés alá vont személy nem ismeri el, hogy jogsértést követett volna el. 

Ismertesse a helyszíni bírság kiszabásának szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy elvezetést tetszőleges karfeszítéssel! 



 

 

24. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Észleli, hogy egy személy a járdán zöldség-gyümölcs árusítását végzi. Az intézkedés 
alá vont személy közterület-használati engedélyt nem tud felmutatni. Időközben több 
személy érkezik a helyszínre, és védelmükbe veszik az árust, sérelmezik az 
intézkedést és szidalmazzák önöket, mivel szerintük olcsó és jó az intézkedés alá vont 
személy áruja, ezért nem szeretnék, ha elküldenék. Kiabálásukkal zavarják az 
intézkedést, de támadólag nem lépnek fel. 

- Ismertesse az intézkedést biztosító járőrtárs feladatait! 

- Hogyan jár el, ha az intézkedést akadályozó személy a felszólítás ellenére egyre 
közelebb lép önhöz? 

b.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy illetékességi területén a közterületen egy hatósági 
jelzés nélküli gépjárművet tárolnak. A helyszínen a gépjármű tulajdonosát megtalálja, 
aki elmondja, hogy a gépjárművet egy hónapja vásárolta alkatrésznek, de most nem 
fér be az udvarába. Az intézkedés során együttműködő, de nem érti mi a probléma, 
hiszen az ő telke elött van a gépjármű, a közlekedést nem zavarja. 

- Ismertesse, milyen esetekben alkalmazhat a közterület-felügyelő előállítást, 
valamint annak főbb szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy előre bilincselést együttműködő személlyel szemben, álló 
testhelyzetben! 

 



 

 

25. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Észleli, hogy egy személy a járdán zöldség-gyümölcs árusítását végzi. Az árus körül 
a földön papírhulladék, valamint ételmaradék van. Az intézkedés alá vont személy 
együttműködő, igazolja magát, közterület-használati engedélye érvényes. Elismeri, 
hogy tőle származik a hulladék és közli, hogy majd felszedi, mielőtt hazaindul. 

- Alkalmazható kényszerítő eszköz a jogsértés megszakítása érdekében? 

b.) Lakossági bejelentést kapnak, hogy a bevásárlóközpont előtt egy gépjármű 
szabálytalanul a járdán várakozik. A helyszínen valóban található egy járdán várakozó 
gépjármű. A járműben egy mozgáskorlátozott parkolási igazolvány van kihelyezve, 
ami érvényes. Megállapítja, hogy a gépjárművel úgy álltak meg, hogy a járdán a 
gyalogosan közlekedők számára csupán fél méteres rész maradt szabadon. A 
gépjármű vezetője nincs a helyszínen.  

- Ismertesse, mikor szabad a járdán gépjárművel parkolni! 

- Ismertesse, a vegyi eszköz alkalmazásának gyakorlatát! 

- Hol tilos kerékbilincset alkalmazni? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy elvezetést tetszőleges karfeszítéssel! 

 



 

 

26. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Észleli, hogy a parkban egy személy elhajít egy energiaitalos dobozt. Az intézkedés 
alá vont személy agresszívan kommunikál, az okmányainak átadását megtagadja, 
azokat csak többszöri felszólítás és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést 
követően adja át, de a szemetelést elismeri. Az igazoltatás során megállapítja, hogy az 
elkövető fiatalkorú, aki kéri, hogy ne jelentsék fel, kifizeti helyben a bírságot, de nem 
szeretné, ha az apja tudomást szerezne az esetről. 

- Milyen szankció alkalmazható fiatalkorú személlyel szemben szabálysértés 
elkövetése esetén? 

- Ismertesse, hogy milyen esetekben alkalmazhat a közterület-felügyelő kényszerítő 
eszközöket! 

b.) Egyirányú utcában a menetiránnyal szemben gépjármű halad az ön irányába. A 
gépjármű vezetője együttműködő, elismeri a szabálysértést, de azt kéri, tekintsenek el 
a bírságtól, mert nem ismerős a környéken, későn vette észre, hogy megváltozott a 
forgalmi rend. A másik irányból meg sem találná az úticélját. 

- Ismertesse a helyszíni bírság kiszabásának szabályait és annak gyakorlati 
végrehajtását!  

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be csuklófogásból szabadulást! 

 



 

 

27. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Azt látja, hogy egy személy a buszmegállóban dohányzik. Az intézkedés alá vont nem 
együttműködő, személyazonosságának igazolását megtagadja, majd megkísérli 
kivonni magát az intézkedés alól és elhagyni a helyszínt. 

- Ismertesse, minek kell megelőzni a kényszerítő eszköz alkalmazását! 

- Mi a testi kényszer? Ismertesse az alkalmazásának szabályait! 

b.) Lakossági bejelentés érkezik, hogy illetékességi területén a közterületen egy 
üzemképtelen gépjárművet tárolnak. A helyszínen találja a bejelentőt, aki elmondja, 
hogy a gépjárművel két hónapja balesetet szenvedtek, akkor azt az árokpartra letolták 
és azóta ott van. A tulajdonosokat csak látásból ismeri, nem tudja a nevüket és hogy 
hol laknak. 

- Ismertesse milyen jogsértés történt! 

- Alkalmazható távolléti bírság a fenti esetben? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy teljes ruházat átvizsgálást! 

 



 

 

28. Közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, tömegközlekedési járművön lát el 
közbiztonsági feladatot. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Egy személy a buszon napraforgó magot fogyaszt és a héját a busz padlójára szórja. 
Az elkövető elismeri, hogy ő szennyezte be a maghéjakkal a padlót, de szerinte már 
előtte is rengeteg szemét volt ott, ez már senkit nem zavar és különben is a 
végállomáson kitakarítják a járművet. Igazolványát felszólításra átadja. 

- Ismertesse, milyen esetekben alkalmazhat a közterület-felügyelő előállítást! 

b.) Az egyik nagyforgalmú buszmegállóban az ott várakozó személygépjármű 
akadályozza a közösségi közlekedési jármű megállóba történő beállását. A gépjármű 
vezetője nincs a helyszínen. A jármű elszállítása érdekében lekérdezi az 
üzembentartói adatokat és megállapítja, hogy az üzembentartónak van elérhetősége 
a nyilvántartásban. Az intézkedésnek köszönhetően a jármű vezetője a helyszínre 
érkezik az elszállítás megkezdése előtt, a jogsértést elismeri, személyazonosságát 
igazolja. 

- Milyen szankció alkalmazható a fenti esetben?  

- Ismertesse a jármű elszállítás szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy támadás elhárítására szolgáló technikát rendőrbottal! 

 



 

 

29. Közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, tömegközlekedési járművön lát el 
közbiztonsági feladatot. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Észleli, hogy egy személy, akinek a nyakában egy „Éhes vagyok” feliratú tábla van 
odalép az utasokhoz és egy fémpénzeket tartalmazó poharat ráz meg előttük. 
Felszólításra igazolja magát, de a szabálysértést nem ismeri el. Elmondja, hogy ő meg 
sem szólalt, nem zaklat senki ezért szerinte ez nem jogsértő. 

- Sorolja fel a közterület-felügyelő által alkalmazható kényszerítő eszközöket! 

- Alkalmazható előállítás a fenti esetben? 

b.) Látja, hogy egy személygépkocsi két jobb oldali kerekével a járdán parkol annak 
ellenére, hogy ez az adott járdaszakaszon táblával nincs engedélyezve, a jármű 
vezetője nincs a helyszínen. A jármű szélvédője mögött mozgáskorlátozott parkolási 
igazolvány van elhelyezve, azonban az érvényességi idejét kitakarja egy műszerfalon 
lévő magazin. 

- Ismertesse a távolléti bírság kiszabásának feltételeit és a bírság be nem fizetésének 
jogkövetkezményeit! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy hátra bilincselést falnál együttműködő személlyel szemben! 

 



 

 

30. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A buszvégállomáson végrehajtott közbiztonsági ellenőrzés során észleli, hogy egy 
büféként működő lakókocsiból szeszesitallal szolgálnak ki egy iskoláskorúnak látszó 
fiatalt. 

- Ismertesse a szeszesital árusításának- és kiszolgálásának tilalmait! 

b.) Észleli, hogy egy személygépkocsi két kerekével a járdán parkol, a jármű vezetője nincs 
a helyszínen. A jármű szélvédője mögött érvényes mozgáskorlátozott parkolási 
igazolvány van elhelyezve, azonban az érvényességi idejét kitakarja egy műszerfalon 
lévő magazin. Az intézkedés megkezdését követően a helyszínre érkezik a jármű 
vezetője, az igazoltatása során megállapítják, hogy a parkolási igazolvány az ő részére 
lett kiállítva és az érvényes. 

- Ismertesse a parkolási igazolvány alkalmazásának szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy előre bilincselést együttműködő személlyel szemben, álló 
testhelyzetben! 

 



 

 

31. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A kertvárosban néhány nappal a közszolgáltató által szervezett lomtalanítást követően 
egy családi ház előtt kb. 1 m3 háztartási hulladékot talál. A ház tulajdonosa elmondja, 
hogy a lomtalanítás idején a vidéki rokonoknál tartózkodott, így most utólag pakolta 
ki a hulladékot, bízva abban, hogy azt majd a hulladékgyűjtő edények ürítésekor 
elviszi a közszolgáltató. 

- Milyen jogsértés történt?  

- Milyen szankciók alkalmazhatók? 

b.) Közterületen üzemelő vendéglátóhelyek ellenőrzése során megállapítja, hogy egy 
büféként működő lakókocsi, közterület-használati engedélye pár hete lejárt, a pultos 
elmondása szerint a büfét édesapjával közösen működtetik és pont előző nap adtak be 
kérelmet, hogy a lakókocsi továbbra is az adott helyszínen üzemelhessen, de a 
kérelmüket még nem bírálták el. 

- Milyen tevékenységekhez szükséges közterület-használati engedély? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy bilincselést falnál, álló helyzetben, részleges ruházatátvizsgálással! 

 



 

 

32. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Járőrözés során egy családi ház előtt kb. 1 m3 háztartási hulladékot talál. A házban 
nem nyitnak ajtót csengetésre. A szomszéd elmondása szerint a ház tulajdonosai nem 
tartózkodnak otthon, de látta, hogy a szemetet ők hordták ki előző nap reggel. 

- Milyen jogsértés történt?  

- Alkalmazható helyszíni bírság a fenti esetben? 

b.) A település belterületén a parkon átfolyó patakban, a tiltó tábla hatálya alatt két 
személy fürdőzik. Az igazoltatás során kiderül, hogy a fürdőzők közül az egyik 
személy fiatalkorú. 

- Milyen szankciókat lehet kiszabni a fenti esetben, alkalmazható helyszíni bírság? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy előre bilincselést együttműködő személlyel szemben, álló 
testhelyzetben! 



 

 

33. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentést kap, hogy egy családi ház utcafronti ablakpárkányán több 
virágláda került elhelyezésre rögzítés nélkül és a szeles időben az egyik láda már le is 
esett, de szerencsére balesetet nem okozott. A lakó elismeri, hogy balesetveszélyesen 
lett kihelyezve a virágláda, azonban azt nem ő helyezte ki, hanem az albérlő, aki nem 
tartózkodik most otthon. 

- Milyen jogsértés állapítható meg? 

- Milyen jogkövetkezményei lehetnek a fenti cselekménynek? 

- Alkalmazhat figyelmeztetést vagy helyszíni bírságot? 

b.) Egy vendéglátóhely ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy az üzlet elé a járdára egy 
reklámtáblát helyeztek ki. Az üzemeltető elismeri, hogy ő helyezte ki a táblát, de nem 
érti, hogy ezzel mi a probléma. 

- Ismertesse, hogy miről kell tájékoztatni az üzemeltetőt a reklámtábla közterületen 
történő elhelyezésével kapcsolatban! 

- Milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia a vendéglátóhely üzemeltetőjének? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutassa be az ön mellkas közepén ruhafogást alkalmazó személlyel szembeni 
szabadulás technikáját! 

 



 

 

34. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Lakossági bejelentést kap, hogy egy családi ház utcafronti ablakpárkányán több 
virágláda került elhelyezésre rögzítés nélkül és a szeles időben az egyik láda már le is 
esett, de szerencsére balesetet nem okozott. A házban nem tartózkodik senki, a 
szomszéd elmondása szerint nyaralni mentek, csak hetek múlva jönnek haza. 

- Milyen jogsértés állapítható meg?  

- Milyen jogkövetkezményei lehetnek a fenti cselekménynek? 

b.) Egy közterületen büféként működő lakókocsi ellenőrzése közben az egyik vendég 
türelmetlenkedik, nehezményezi, hogy nem szolgálják ki. Egyre ingerültebb lesz, 
majd végül elveszíti a türelmét és mérgében felrúg egy hulladékgyűjtő edényt, amiből 
a szemét kiborul. A jelenetet a buszra várakozó utasok közül többen látják és 
nemtetszésüknek hangot is adnak. A cselekmény során sérülés és anyagi kár nem 
következik be. 

- Szükség lehet a rendőrség segítségét kérni az eset kapcsán? 

- Milyen jogsértés történt és kinek a hatáskörébe tartozik annak elbírálása? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be csuklófogásból szabadulást! 

 



 

 

35. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A településhez tartozó bányató partján a befagyott tó jegén két személy korcsolyázik a 
tiltás ellenére. Az elkövetők kérik, hogy ne jelentsék fel őket, a helyszíni bírság 
megfizetését vállalják. Az igazoltatás során kiderül, hogy a két elkövető fiatalkorú. 

- Milyen jogsértés valósult meg? Milyen szankció alkalmazható? 

b.) Éjszakai járőrszolgálata során egy gépjárművet észlel, aminek a csomagtartójából két 
személy egy elgazosodott üres telekre hulladékot dobál ki. A gépkocsi 
csomagtartójában az átvizsgálás során több akkumulátort, festékes-, hígítós dobozt, 
használt olajszűrőt talál. A telken ugyanilyen jellegű szemétre lel. Az intézkedés alá 
vont személyek 20.000 forintot ajánlanak fel, ha eltekint az intézkedés folytatásától. 

- Ismertesse a gépjármű megközelítésének és átvizsgálásának szabályait! 

- Ismertesse, hogy milyen esetekben alkalmazhat a közterület-felügyelő vegyi 
eszközt, valamint az alkalmazás szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást önnek háttal álló személlyel szemben! 

 



 

 

36. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A buszmegállóban 2 dohányzó személyt észlel. Az intézkedés alá vont személyek 
együttműködőek, cselekményüket elismerik. Az egyik személynél nincs semmilyen 
igazolvány, de adatait bediktálja. 

- Ismertesse, hogy a személyazonosság igazolására milyen okmányokat fogadhat 
el! 

- Ismertesse a közigazgatási bírság meg nem fizetésének jogkövetkezményeit! 

b.) Egy buszmegállóban várakozó gépjárművet észlel, melyben egy házaspár tartózkodik, 
akik a busszal érkező rokonukat várják. Az autó vezetője a felszólítás ellenére sem 
hajlandó megszüntetni a jogsértést, mivel elmondása szerint a nehezen mozgó 
rokonuk máshogy nem fog tudni eljutni hozzájuk és senkit nem zavarnak a 
buszmegállóban, valamint a busznak is épp elég helyet hagytak a megálláshoz. 

- Hol tilos kerékbilincset alkalmazni? 

- Mi a testi kényszer? Ismertesse az alkalmazásának szabályait! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be elvezető fogást szemben álló személlyel szemben! 

 



 

 

37. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén gyalogos 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Egy személy a közúton a forgalmi okból álló autók között haladva az autókban 
ülőknek vágott virágot kínál megvételre. Az árus az intézkedés során együttműködő, 
közterület-használati engedéllyel rendelkezik. 

- Milyen feltételek tejesülése esetén lenne jogszerű a fenti tevékenység? 

- Milyen szankció alkalmazható a fenti cselekmény elkövetése miatt? 

b.) Egy elhanyagolt ruházatú személyt lát az úttesttől pár méterre, aki a parkosított 
(füvesített) területen a nadrágját letolja, majd a székletét a földre üríti. Tevékenységét 
mind a közúton haladó járműben utazók, mind a járókelők láthatják és többen 
megbotránkoznak. A személy elmondja, hogy hajléktalan és elrontotta a gyomrát, 
ezért kellett sürgősen elvégeznie a dolgát. 

- Milyen jogsértés történt?  

- Mentesülhet az elkövető a jogkövetkezmények alól vészhelyzetre hivatkozva? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy teljes ruházat átvizsgálást! 

 



 

 

38. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Járőrözés során észleli, hogy a járdán egy személy elesik és eszméletét veszti. A 
helyszínen megállapítja, hogy a járda síkosságmentesítését az ingatlan tulajdonosa 
nem végezte el és emiatt következett be a baleset. Az ingatlan tulajdonosát már 
többször figyelmeztették az önkormányzati rendeletben előírt síkosságmentesítés 
elmulasztása miatt. 

- Milyen információkkal szükséges segíteni a mentőszolgálat ügyeletesét? 

- Mi a teendő a segítség megérkezéséig? 

b.) Ön védett övezetben a behajtási jogosultság ellenőrzését végzi. Ennek során a 
megállított jármű vezetője közli, hogy nem rendelkezik engedéllyel és nem tudja 
igazolni magát, mert otthon hagyta az összes iratát, a vezetői engedélyét is. 

- Milyen jogsértés állapítható meg a helyszínen? Milyen szankció alkalmazható? 

- Ismertesse mi a feltartóztatás és milyen esetekben alkalmazható! 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy részleges ruházat átvizsgálást! 



 

 

39. Ön közterület-felügyelői szolgálat ellátása során, illetékességi területén 
járőrszolgálatot lát el járőrtársával. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) Intézkedés alá von egy személyt, akit tetten ért, hogy a közparkban lévő virágágyásból 
3 szál tulipánt letépett. Az intézkedés alá vont személy együttműködő, elismeri a 
szabálysértést és elmondja, hogy gyereke született és a párjának akart örömet szerezni 
a virágokkal. 

- Hogyan befolyásolja az intézkedés menetét, ha az elkövető 50 szál tulipánt szed 
le? 

- Követelhető kártérítés az elkövetőtől? 

b.) Az egyirányú utcában, menetiránnyal szemben gépjármű halad az ön irányába. A 
járművezető elismeri a jogsértést, de a bírság összegével nem ért egyet, ő még sosem 
kapott bírságot, szerinte elegendő lenne figyelmeztetni, az lenne emberséges és kéri 
vegyék azt is figyelembe, hogy nem volt tudomása a forgalmi rend megváltozásáról. 
A táblát csak akkor vette észre, amikor már megkezdte a kanyarodást és nem lett volna 
lehetősége szabályosan menetirányt változtatni. 

- Milyen szankciók alkalmazhatók a fenti esetben? 

- Mi történik, ha a szabálysértés elkövetője a nyilvántartás szerint az esetet 
megelőző hat hónapon belül már többször követett el közlekedési szabálysértést? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy elvezetést tetszőleges karfeszítéssel! 

 



 

 

40. Ön önkormányzati épületben őrszolgálatot lát el. 

 

Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az alábbi szituációkban, illetve válaszolja meg 
a kapcsolódó kérdéseket! 

 

a.) A védett épületbe egy belépési jogosultsággal nem rendelkező, szemmel láthatóan 
ittas személy kísérel meg bejutni. Önt lökdösni kezdi, majd egy teleszkópos 
ólmosbotot vesz elő és azzal önre támad, többször megpróbálja megütni, de ittassága 
miatt elveszíti egyensúlyát és elesik. Az esés következtében a támadó karja eltörik.  

- Ismertesse a rendőrbot alkalmazásának feltételeit és szabályait! 

- Ismertesse az ittas, valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni 
intézkedések taktikáját! 

b.) Szolgálata ellátása során egy igazolvánnyal nem rendelkező személy 
személyazonosságát kívánja megállapítani. Az intézkedés során kiderül, hogy a 
személy valótlan adatokat adott meg. 

- Milyen jogsértés történ és milyen szankciók alkalmazhatók? 

- Milyen esetekben alkalmazhat a közterület-felügyelő előállítást? 

- Milyen esetben szükséges az intézkedés befejezéséhez a rendőrség segítségét 
kérni? 

c.) Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 
nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 

d.) Mutasson be egy hátsó vagy első karbölcsővel történő elvezetést! 


