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16) Tervezzen egy menetet az alábbi térképrészlet felhasználásával! Kiindulási pontja az észak-
keleti részen található Csizma-kő (435). Célállomása Derenk romközség, de útja során érintse 
Szád várát is! A térkép méretaránya 1:50000

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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17) Végezzen kutatómunkát térképen és állapítsa meg az alábbi magyar városok földrajzi koor-
dinátáit!

18) Egészítse ki a mondatokat az oda illő szavakkal, ezáltal helyessé téve az állításokat!

- Erősen megvilágított tereptárgyak ................................................................ látszanak, mint a gyengén 
megvilágítottak.

-  A sötétebb színű tereptárgyak (fekete, barna, kék), ...................................... látszanak, mint a világos 
(fehér, sárga, piros).

- Párás, esős, ködös időben, szürkületkor minden megfigyelt tárgy ............................................ levőnek 
tűnik, mint napos időben.

- Álló testhelyzetben való figyelésnél a tárgyak ....................................................... látszanak, mint fekve 
történő  figyelésnél.
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19) Írja be a táblázatba az oda illő felismerési vagy távolsági adatot! 
                      

szabad szemmel történő észlelhetőség

hallás útján történő észlelhetőség
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Szabálysértési ismeretek
1. Húzza alá a felsorolásból azokat, amelyek a szabálysértési jog forrásai lehetnek!

Belügyminiszteri rendelet, KSH vezetőjének rendelete, törvény, Magyar Szabvány előírásai, kor-
mányrendelet, Honvédelmi miniszteri utasítás, Kormányhatározat, Megyei rendőr-főkapitányi 
utasítás, önkormányzati rendelet, ORFK vezetőjének parancsa

2. Az alábbiakban a szabálysértési eljárással kapcsolatos meghatározásokat lát. Állítsa helyes 
időrendi sorrendbe őket!

A/ elővezetés, B/ idézés, C/ előállítás, D/ meghallgatás, E/ feljelentés, F/ határozathozatal, G/ 
kifogás

1.  ……..   2.  ……..      3.   ………    4.  ……..  5.  …….     6.  ……..  7.  …………
                                          

3. Karikázza be a kifogás helyes meghatározásának betűjelét!

a) A pénzbírság kiszabását, a járművezetéstől eltiltást, az elkobzást, a figyelmeztetést, a kitiltást 
megállapító határozattal szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője vagy védője, 
az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sértett is, 
a marasztaló határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől számított nyolc 
napon belül kifogást nyújthat be.

b) A szabálysértési hatóságnak a kényszerintézkedések valamint egyéb határozatával, illetőleg 
intézkedésével szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a rendbírsággal 
sújtott személy, a törvény alapján hozott határozatával szemben a sértett kifogást tehet.

c) Ha az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első 
fokú határozatának meghozataláig – a közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az 
okozott kárt nem térítette meg, ellene kifogással lehet élni.

4. Egészítse ki a szabálysértés fogalmát az oda illő szavakkal!

intézkedés, jogellenes, miniszteri, törvény, önkormányzati, törvénybe ütköző, joghátrány, mu-
lasztásban, büntetés, rendőri, szankció

Szabálysértés az a ........................................., tevékenységben vagy ..................................... megnyilvánu-

ló cselekmény, melyet ..............................................., kormányrendelet vagy ................................rendelet 

szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott ...........................

................................... fenyeget.
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5. Írja be az ábrába a szabálysértési felelősség megállapításának feltételeit.

6. Állítsa párba a tényállásokat a hozzájuk tartozó jogesetekkel!

A – ……,      B – …..,     C – ….,     D – …..,     E – …….
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7. Hasonlítsa össze a korabeli és jelen jogi szabályozást a törvény hatályára tekintettel!
Válaszoljon a kérdésekre!

5. § A jelen törvény hatálya a magyar állam egész területére kiterjed, Horvát- és Szlavonországok 
kivételével.
Az ezen területen, akár magyar honosok, akár külföldiek által elkövetett bűntettek és vétségek, a 
jelen törvény határozatai szerint büntettetnek.
A kivételeket a fegyveres erőhöz tartozó személyekre nézve, külön törvény szabályozza.
8. § A 7. § 1. pontjában emlitett eseteken kivül is, a jelen törvény szerint büntetendő azon magyar 
honos: a ki az ebben meghatározott valamely bűntettet vagy vétséget külföldön követ el.
9. § A jelen törvény határozatai szerint büntetendő azon külföldi is: a ki valamely a 7. § 2. pontjá-
ban meg nem említett bűntettet vagy vétséget külföldön követi el, - a mennyiben kiadatásának a 
szerződések vagy eddigi gyakorlat szerint helye nincs, és az igazságügyminiszter a bűnvádi eljárás 
megindítását  elrendeli.
10. § Azon magyar honosra, ki bűntettet vagy vétséget követett el, ha ezen cselekménye után más állam 
honosává lesz is: a magyar honosokra megállapított szabályok, - azon külföldire pedig, ki mint ilyen, 
valamely bűntettet vagy vétséget követett el, ha utóbb a magyar állam honosává lesz: a külföldiekre meg-
állapított szabályok alkalmazandók. A 17. § rendelkezése azonban ezen esetre is kiterjed.

(1878. évi V. törvénycikk)

Sztv. 2. § E törvényt – ha törvény kivételt nem tesz – a belföldön elkövetett szabálysértésekre kell al-
kalmazni, az eljárás alá vont személy állampolgárságára tekintet nélkül, feltéve, hogy nemzetközi 
szerződés vagy a szabálysértést meghatározó jogszabály másként nem rendelkezik.
Sztv. 3. § (2) A nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező személy szabálysértés mi-
atti felelősségre vonására nemzetközi szerződés az irányadó.

(1999. évi LXIX. törvény)

a) Milyen kifejezésekkel határozzák meg a jogszabályok a területiséget?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

b) Állapít-e meg kivételeket a jogforrás?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

c) Van-e nemzetközi jogi vonatkozása a törvényeknek?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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8. Írja le a szándékosság fogalmát!

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

9. Kösse össze egyenes vonallal az egymáshoz tartozó meghatározásokat!

10. Olvassa el a jogszabályidézetet és válaszoljon a kérdésekre!

„E törvény célja, hogy gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartások-
kal szemben, melyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a tár-
sadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás 
működését, illetve meghatározott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogsza-
bályokba ütköznek. E célok megvalósítása érdekében a törvény meghatározza a szabálysértések 
elkövetése miatt alkalmazható joghátrányokat, e cselekmények elbírálásának rendjét, s ennek ke-
retében azt a jogot, hogy az érintettek az e törvényben meghatározott feltételek mellett bírósághoz 
fordulhatnak.”

(1999. évi LXIX. törvény)

a) Sorolja fel a szabálysértések elkövetése miatt alkalmazható joghátrányokat!

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................
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b) Ismertesse a bíróságok lehetséges intézkedésének okait!

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

c) Írja le röviden a gyorsított eljárás lényegét!

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

11. Olvassa el, majd jelölje X-szel, melyek lehetnek igaz illetve hamis az alábbi állítások közül.
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12. Állapítsa meg, és írja a pontozott vonalra, hogy az alábbi tényállások milyen büntethetőségi 
akadályt tartalmaznak!

A hatósághoz december hónapban érkezett bejelentés tartalma szerint G. kisváros belvárosi szó-
rakozóhelyén a fiatalok rendszeresen hangosan szól a zene, nagy a gépkocsiforgalom és egyéb-
ként is a húsvéti ünnepek alkalmával a bejelentő tudomása szerint fiatalkorú személyeket szol-
gáltak ki szeszes itallal.

- .........................................................................................................................................................................................

A szabálysértés eljárás során az eljárás alá vont személy elővezetését kellett elrendelni, mert a 
lakcímére kiküldött idézéseket nem vette át. A rendőrjárőr az intézkedése során a szomszédok-
tól tájékozódott a személy hollétéről, akik elmondták, hogy két hete elhunyt.

- .........................................................................................................................................................................................

K. Gézát az intézkedő rendőr előállította a rendőrkapitányságra, mert állampolgári bejelentés 
szerint B. város pihenőövezetében házról házra, lakásról, lakásra járva kéregetett. Már az intéz-
kedés során előadta, hogy T. Szilveszter hajléktalan társa minden nap bántalmazza, szidalmazza 
azért, hogy pénzt, vagy szeszesitalt szerezzen a részére. K. Gézán több felületi sérülés is létható 
volt az intézkedés megkezdésekor.

- .........................................................................................................................................................................................

A D. városi Rendőrkapitányságon P.G.-né feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a konyhájá-
ban tartott 15.000.-Ft készpénzét a lakásába besurranás módszerével behatolva eltulajdonította. 
Az eljárás megindulása után két héttel szóban tájékoztatta a hatóságot, hogy a pénzt unokája en-
gedély nélkül vette el és ezért nem akarja az eljárás továbbfolytatását.

- .........................................................................................................................................................................................

13. Egészítse ki a táblázatot az oda illő kifejezésekkel!
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14. Nevezze meg a szabálysértési eljárásban eljáró hatóságokat!

15. Fogalmazza meg az ügyészségek szerepét a szabálysértési eljárásban!

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

16. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, és tegyen X-et a megfelelő oszlopba aszerint, hogy 
igaz vagy hamis a megadott meghatározás!
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17. A keresztrejtvényben a helyszíni bírságolásra jogosult szerveket rejtettük el. Keresse meg a 
hatóságok megnevezéseit! Válaszait írja a pontozott vonalra!

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

18. Nevezze meg a hatósági határozat elemeit az alábbi idézetek alapján!

a)

 P……..-i  Rendőrkapitányság
 I. fokú Szabálysértési hatóság
     
 Szám: 111-9999/2012.szabs.   Tárgy: …………….. szabálysértési ügye
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b)

 P………., 2012.12.12. 
        ……………………..
        szabálysértési főelőadó
 Határozatot kapják: 

 1.) …………………eljárás alá vont 

 2.) P……..Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda – jogerő után

 3.) Irattár

c)

I N D O K O L Á S

Az eljárás alapját képező feljelentés szerint ………………….. 2012. 05.05.-án 07 óra 42 
perckor …………….. belterületén a Szegedi u. 76. szám előtt a tulajdonát képező és 
általa vezetett KHT -666 forgalmi rendszámú Opel személygépkocsival úgy köz-
lekedett, hogy nem rendelkezett a gépjármű vezetésére jogosító okmánnyal.
A személygépkocsi vezetését Ön a helyszínen elismerte, amikor adatait a leállítás 
alkalmával az intézkedő rendőr rögzítette. 
A rendelkezésre álló iratanyagból megállapítottam, hogy ………………………………….a 
rendelkező részben meghatározott szabálysértést elkövette. Meghallgatását 
mindezekre figyelemmel nem tartottam szükségesnek.

Az érdemi döntés alapját képező cselekménye a 218/1999. (XII.28.) Korm. rend. 
47. § (1) bekezdés szerint minősülő engedély nélküli vezetés szabálysértése, mely-
nek elkövetője 100.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, valamint a jármű-
vezetéstől eltiltható.

Büntetése megállapításánál és a járművezetéstől eltiltás alkalmazásánál súlyosí-
tó körülményként értékeltem cselekményének nagyfokú baleseti veszélyességét. 
Enyhítő körülményként vettem figyelembe, hogy hatóságunk területén szabály-
sértés elkövetése miatt két éven belül büntetve nem volt.
 
A rendelkező részben alkalmazott jogszabályok:
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 18. § (1) bekezdés, 87. § (2) bek. 
c) pont, 111. § (2), (3), (4), (12) bekezdések, 88. § (1) bek. és 90. § (3) bek., az egyes 
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rend. 43. §, valamint a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM 
rend. 31. §
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d)

A 2012.05.05.-én ……………………..-n elkövetett szabálysértés miatt a ………………………… 
Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály által tett feljelentés 
alapján eljártam, és meghoztam az alábbi

H A T Á R O Z A T O T 

……………………. (születési helye, ideje: ……………..............……………….. anyja: születési neve:

………………………… ) ……………………....………….. szám alatti lakost engedély nélküli vezetés 
szabálysértés elkövetése miatt 

34.000,- Ft (azaz harmincnégyezer forint) pénzbírsággal sújtom,
valamint
4 hónap (azaz négy hónap) időtartamra eltiltom a „B” kategóriás járművek veze-
tésétől.

1. ……………......................… megnevezés …………................................................……………………………………….

2. ……………......................… megnevezés …………................................................……………………………………….

3. ……………......................… megnevezés …………................................................……………………………………….

4. ……………......................… megnevezés …………................................................……………………………………….
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Büntetőjogi ismeretek

1) Írja le, hogy mit jelent a büntető törvény

személyi hatálya: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

időbeli hatálya: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

területi hatálya: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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2) Jelölje a megfelelő betűjel bekarikázásával, hogy mely meghatározás felel meg a társdalomra 
veszélyesség fogalmának!

a) Társadalomra veszélyes az az emberi tevés vagy mulasztás, amely miatt a törvény büntetés 
kiszabását teszi lehetővé.
b) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köz-
társaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti 
vagy veszélyezteti.
c) Társadalomra veszélyes az a szándékos, vagy gondatlan cselekmény, amely a Magyar Köztár-
saság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti 
vagy veszélyezteti.

3) Írjon legalább 4-4 példát a táblázatban felsorolt bűncselekmény típusokra. 
(http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3352.513097)

4) Jelölje az alábbi táblázatban „X” jellel az igaz, vagy hamis állításokat!
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5) Húzza alá a definíciókban a vastaggal szedett választási lehetőségek közül a helyes fogalmi 
elemeket! 

- Társtettesek azok a személyek, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását,   egymás 
céljairól/tevékenységéről/gondolatairól tudva, közösen valósítják meg.

- Nem büntethető, aki a cselekményt olyan kényszerítő hatás/ kényszer vagy fenyegetés/ 
végszükség hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra.

- Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a Btk. a gondatlan elkövetést is bünteti – gondat-
lanságból/ véletlenül/ nem akaratlagosan elkövetett cselekmény, amely veszélyes az állam-
polgárokra/közösségre/társadalomra, és amelyre a Btk. büntetés kiszabását rendeli.

- A büntetőjogi szankciók alkalmazásának célja a társadalom védelme érdekében annak meg-
előzése, hogy akár az elkövető, akár más személy jogellenes cselekményt/ bűncselekményt/
szándékos jogsértést kövessen el.

6) Egészítse ki a mondatokat az oda illő szavakkal és ezáltal tegye helyessé az állításokat!

- Nem büntethető az elkövető olyan..................................miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott.

- Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek 
ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető............................................................elhárításához 
szükséges.

- A........................................................ esetekben a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.

- Nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor ......................................... életévét nem töltötte be.

7) Párosítsa az egyes büntetés-végrehajtási fokozatok elnevezését a végrehajtás jellemző 
szabályaival!

A:   fegyház,     B:   börtön,     C: fogház,

1. Az elítélt rövid tartamú eltávozása engedélyezhető, amelynek időtartama a szabadságvesztés-
be beszámít, külső munkában részt vehet. Életrendje részben meghatározott, szabad idejét belá-
tása szerint használhatja fel, a büntetés-végrehajtási intézet területén szabadon járhat.

2. A szabadságvesztés szigorúbb végrehajtási módja. Az elítélt életrendje részleteiben is megha-
tározott, állandó irányítás és ellenőrzés alatt áll. A büntetés-végrehajtási intézeten belül is csak 
engedéllyel és felügyelet mellett járhat és külső munkában kivételesen részt vehet, ha a külvilág-
tól a munkavégzés alatt is elkülöníthető.

3. Az elítélt rövid tartamú eltávozása kivételesen engedélyezhető, amelynek időtartama a sza-
badságvesztésbe beszámít, külső munkában kivételesen vehet részt. Életrendje meghatározott, 
irányítás és ellenőrzés alatt áll, de a büntetés-végrehajtási intézet kijelölt területén szabadon 
járhat.

A: ………,         B: ……..,           C:………..
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8) Olvassa el a sajtótudósítást és válaszoljon a kérdésekre!

„20 rendbeli lopás és egy rablás elkövetésével gyanúsítja a …..Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya a 15 éves……….i fiatalembert, akit május 15-én vettek őrizetbe, majd a bíróság előzetes letartóz-
tatásba helyezte – tudatta……………….RFK szóvivője. 
Egy motorkerékpár eltulajdonítása közben érték tetten a járőrök május 15-én délután. Három 
társával egy lépcsőházból tolta ki a motort. Egy félreeső helyen akarták beindítani, de a járőrök 
felfigyeltek a gyanúsan viselkedő társaságra, akik nem tudtak elszámolni a járművel, sőt azonnal 
bevallották, hogy azt ellopták.
Súlyosabb volt azonban az a bűncselekmény, melyet 2009. áprilisában követett el és vallott be a 
fiatalember gyanusítotti kihallgatása során. Késő este az............................melletti alagútnál figyelte 
ki a sértettet. Megvárta, míg a középkorú hölgy sötétebb helyre ér, mögé került, majd megállította. 
Arcán ököllel megütötte, a földre eső asszonyt több alkalommal megrúgta, majd táskájával elsza-
ladt. Ezt később, elmondása szerint, eldobta, abban ugyanis kenyéren, vasúti menetrenden és név-
jegykártyán kívül semmi sem volt….” 
                    ( forrás: www.fehervaronline.hu)

a) Milyen különleges büntetőjogi szabályok vonatkoznak az elkövetőkre?

...........................................................................................................................................................................................

b) Milyen határok között állapítható meg a szabadságvesztés kiszabható ideje?

...........................................................................................................................................................................................

c) Milyen feltételek megléte esetén szabható ki pénzbüntetés?

...........................................................................................................................................................................................

d) Mi történik, ha nem sikerül behajtani a pénzbüntetést?

...........................................................................................................................................................................................

9) Egészítse ki a táblázatot az oda illő kifejezésekkel! 
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10) Kösse össze az egymáshoz tartozó meghatározásokat és kifejezéseket! Ügyeljen arra, hogy 
több kifejezést talál, mint amennyihez meghatározás tartozik!

11) Írja le a büntetés végrehajtását kizáró okokat!

a) .......................................................................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................................................................

d) ......................................................................................................................................................................................

12) Sorolja fel a büntető jogszabályok forrásait!

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................


