Felkészülési kérdések az egyesületi alapismereti
vizsgához
Felkészülési kérdések az egyesületi alapismereti vizsgára

"A" kérdéscsoport
A Polgárőrséggel kölcsönösen együttműködő szervezetek.
A polgárőrrel szemben támasztott követelmények.
A polgárőr kötelességei és jogai.
A polgárőr intézkedési kötelezettsége és feltételei.
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök.
A bűncselekmény elkövetőjének elfogása és az elfogás jogi feltételei.
A segítségnyújtási kötelezettség tartalma.
Az értesítési és a közreműködési kötelezettség tartalma.
A megkülönböztető jelzéseket meghatározása és használóik.
Képrögzítő eszköz alkalmazási szabályai polgárőr szolgálatban.
A mozgó figyelő-jelző szolgálat célja és végrehajtása rendje.
Az álló figyelő-jelző szolgálat célja és végrehajtása rendje.
A polgárőr feladatai a szolgálat megkezdése előtt és a polgárőr felszerelései.
A gyalogos polgárőr mozgásának szabályai közterületen és a lakott területen kívül.
A rendőrrel közösen teljesített szolgálat szabályai.
Az eljárás rendje elhagyott, látszólag üresen álló épület ellenőrzése során.
Parkoló gépjárművek ellenőrzésének szabályai.
A helyszínbiztosítás feladatai.
A személy- és egy tárgyleírás készítése során rögzítendő ismertetőjegyek.
Az eljárás rendje lopás, vagy betöréses lopás jeleinek észlelésekor.
Az eljárás rendje közveszéllyel fenyegető bejelentés esetén.
Az eljárás rendje rongálás észlelésekor.
Tűzeset bejelentésének szabályai és a megoldandó feladatok.
Az eljárás rendje közüzemi berendezések meghibásodásakor.
Az eljárás rendje közlekedési baleset észlelése esetén.
Eltűnt gyermek vagy idős személy felkutatásának szabályai.
Kábítószer hatása alatt álló személyjellemzői.

"B" kérdéscsoport
A bűncselekmény fogalma és alakzatai.
A bűncselekmények elkövetői.
A büntethetőséget kizáró okok.
A büntethetőséget megszüntető okok
A jogos védelem meghatározása.
A végszükség meghatározása.

A lopás meghatározása.
A rablás meghatározása.
A rongálás meghatározása.
A közveszéllyel fenyegetés és a jármű önkényes elvétele meghatározása.
Az önbíráskodás meghatározása.
A testi sértés és a rendbontás meghatározása.
A személyi szabadság megsértése meghatározása.
A visszaélés személyes adattal meghatározása.
A becsületsértés meghatározása.
A szabálysértés fogalma és jogszabályai.
A magánlaksértés bűncselekményi és szabálysértési alakzata.
A rendzavarás meghatározása.
A természetvédelmi szabálysértés meghatározása.
A környezetvédelmi szabálysértés meghatározása.
A veszélyes fenyegetés szabálysértés meghatározása.
A tulajdon elleni szabálysértés meghatározása.
A veszélyeztetés kutyával szabálysértés meghatározása.
A koldulás szabálysértés meghatározása.
A köztisztasági szabálysértés meghatározása.
A tűzvédelmi szabálysértés meghatározása.
A birtokvédelem meghatározása és fajtái.
Együttműködési kötelezettség megszegése polgárőr tevékenység ellátása során /218/1999.
r. 10/C. §/
Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése /218/1999. (XII.28.) Korm. r. 10/D. §)/
Közösség tagja elleni erőszak /BTK.

174/B/

Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése /BTK. 174/B/

(XII.28.) Korm.

"C" kérdéscsoport
Ön két társával lát el gépkocsizó polgárőri szolgálatot, mint járőrvezető! Azt észleli, hogy az Ányos utcai orvosi
rendelő falát egy 14-15 év körüli fiú festékes flakonnal fújja be.
Hétköznap, 14.25 órakor – szabadidejében - a Flórián téri üzletközpont parkolóján halad keresztül. Azt észleli,
hogy az ott parkoló, ABC-123 frsz-ú Opel Omega típusú személygépkocsi motorteréből sűrű fekete füst tör elő.
Ön két társával lát el gyalogos polgárőri szolgálatot, mint járőrvezető 23.15 órakor! Békásmegyeren a Heltai Jenő
téren azt észleli, hogy a BCA-321 frsz-ú Mazda típusú személygépkocsi bal első ablaka be van
törve.
Azt észleli, hogy a Flórián téri P+R parkolóban várakozó személygépkocsikat két húsz év körüli - mindkettőjüknél
egy-egy nagyméretű bevásárló szatyor van - férfi nézegeti és azok ajtajait nyitogatja.
Ön egy társával lát el gyalogos járőrszolgálatot és a Vörösvári út ellenkező oldalán tartózkodnak. Gyalogos
járőrözés közben (Ön a járőrvezető és két társa van) a Pablo Neruda és Zsirai Miklós utcák kereszteződésében
egy, a járdán ülő, sápadt, láthatóan zavart, 60 év körüli férfit észlel.
A Kanóc utcai játszótér mellett elhaladva azt észleli, hogy az egyik 4-5 év körüli gyermek a mászókáról lezuhan
és mozdulatlanul a földön fekve marad. Gépkocsival megerősített járőrszolgálatot lát el egy társával 16.00-23.00
óra között.
A Bogdáni és Huszti utak kereszteződésében az Ön szolgálati gépkocsija előtt haladó piros Lada
személygépkocsi - figyelmen kívül hagyva a forgalomirányító jelzőlámpa tilos jelzését – belerohan a szabad
jelzésen áthaladó mustársárga Seat személygépkocsiba, amely felborul.
Gyalogosan járőrözik két társával a Gázgyár utcában 17.45 órakor. Az Újpesti vasúti híd alatt két férfi tárgyakat
dobál a Dunába. Amikor észlelik Önöket, beülnek az ott várakozó kék színű, Mazda 123-as
személygépkocsiba és gyorsan elhajtanak a helyszínről. A dobálás helyén egy tusa nélküli AK-47 típusú
gépkarabélyt, egy műanyag zacskóban lőszereket és 2 db fekete, kb. 10 cm hosszú, fekete színű,
hengeres fémtárgyat, egyik felén furattal – keresztben 3 db piros csíkkal – találtak.
Gyalogosan járőrözik két társával pénteken délután a Békásmegyeri piac mellett. Egy láthatóan zaklatott, 30 év
körüli hölgy azt a tájékoztatást adja, hogy 5 éves kisfiának csak annyi időre engedte el a kezét, amíg kifizette a
megvásárolt zöldségeket. A visszajáró pénz elrakása után megcsörrent a telefonja. Pár percet beszélt, és amikor
befejezte, a kisfiát már sehol sem találta.
Ön két társával lát el gépkocsizó polgárőri szolgálatot, mint járőrvezető! Azt észleli, hogy az Arató Emil téri
általános iskola falát nyolc 18-20 év körüli fiatal férfi festékes flakonnal fújja be. A már elkészült képek művészi
értéket képviselőnek tűnnek.
Ön két társával lát el 23.20 órakor gyalogos polgárőri szolgálatot, mint járőrvezető! Azt észleli, hogy a Római
téren egy 20 év körüli fiatalember berúgja kínai büfé ajtaját, majd az onnan kihozott székkel bezúzza a Lottózó
ablakait és ajtaját.
Gépkocsival megerősített járőrszolgálatot lát el egy társával 16.00-23.00 óra között. A Csillaghegyi HÉV
megállóban csoportosulást észlelnek. Megállás után a tájékozódás során kiderül, hogy egy 60 év
körüli férfi - szavaiból ítélve - megromlott párkapcsolata miatt, öngyilkossági szándékkal a sínek között
tartózkodik. A BKV biztonsági szolgálatától senki sincs a helyszínen.

Éjszaka 2 társával gyalogosan járőrözik a Kalászi és Nagyvárad utcák környékén. Az egyik üres telek felől több
női sikolyt hallanak. A helyszínen három 20 év körüli férfit találnak, akik a közöttük álló, szakadt ruházatú
tizenéves lányról azt állítják, hogy a húguk és éppen hazakísérik.
A Mocsáros dűlő - Ingovány utcában hajt végre gépkocsizó járőrszolgálatot. Azt észleli, hogy két személy tucatnyi
nagyméretű kék műanyagzsákot szór le egy kisteherautóról.
Éjszakai szolgálata során társaival azt észleli, hogy egy Ford Focus típusú személygépkocsi riasztója szól. A
helyszínen egy 30 év körüli férfi a gépkocsi kormányban elhelyezett légzsákját szereli ki.
Gyalogos járőrszolgálat ellátása során 23.55 órakor társaival azt észleli, hogy a „Kisközért” vegyeskereskedés
bejárati ajtajának zárja fel van törve, az üzletben pedig zseblámpa fényt látnak.
Járőrszolgálat ellátása során a Bécsi úti Tesco áruház parkolójában azt észleli, hogy az egymáshoz közel álló
BAC-231 frsz-ú Suzuki SX4 típusú és CAB-213 frsz-ú Peugeot típusú személygépkocsik bal első ajtajának zárját
kiszakították.
Járőrszolgálat ellátása során a Lőpormalom utcában parkoló BAC-563 frsz-ú Suzuki Swift 1,3 típusú
személygépkocsinál azt észleli, hogy a műszerfal alól csupasz vezetékek lógnak ki és a bal első ajtó nincs
teljesen becsukva.
Járőrszolgálat ellátása során azt észleli, hogy a Forrásliget lakópark közelében egy magasfeszültségű vezeték
leszakadt és szikrázva érintkezik a talajjal.
Gyalogos szolgálatának ellátása során azt észleli, hogy a Bálint György utcában egy tehergépkocsi elütött egy kb.
40 kg-os keverék kutyát, amelynek a tulajdonosa nincs a helyszínen.

