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V. JOGI KI MIT TUD? 

Avagy, te tudsz keretek közt mozogni? 

Jogi verseny diákoknak 

 

I. Az alábbi kérdések esetében jelöljétek meg a helyes választ. Csak 

egyetlen helyes válasz van!  

 

1. Melyik a legsúlyosabb, Romániában kiszabható büntetés egy bűncselekmény 

elkövetése esetén? 

a) 30 évig terjedő börtönbüntetés 

b) halálbüntetés 

c) életfogytig tartó szabadságvesztés 

 

2. Milyen jogi aktusokban vehet részt egyedül (szülői beleegyezés nelkül) egy 16 éves 

személy? 

a) eladhatja a saját nevén szereplő autóját 

b) bérbe adhatja a saját nevén szereplő autóját a piacon megszokott bérleti árnál 

nagyobb összegért 

c) felbérelhet valakit, hogy robbanóanyagok segítségével tönkretegye az autóját 

egy elhagyatott helyen 

 

3. Egy gépjármű jogosítvány nélküli vezetéséért: 

a) a gépjármű vezetője felel, valamint azt a személyt is felelősségre vonhatják, 

aki úgy adta kölcsön a gépjárművet a vezetőnek, hogy tudta, az illető ittas  

b) csak abban az esetben felelhet az illető, ha 10 percnél több időt vezetett 

c) csak pénzbírság szabható ki 

 

4. Hol van az Emberi Jogok Európai Bíróságának székhelye? 

a) Strasbourg, Franciaország 

b) Luxembourg, Luxemburg 

c) Brüsszel, Belgium 

 

5. Hány éves kortól vagyunk munkaképesek a törvény értelmében? 

a) 18 

b) 16 

c) 14 

 

6. Shrek és Fiona házastársak és van egy közös laptopjuk. Mivel Shrek feledékeny, 

lejegyezte egy cetlire a Facebook jelszavát, amit majd a laptopra ragasztott. Fiona 
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féltékeny típus, ezért úgy dönt, hogy belép Shrek fiókjába, hogy ellenőrizze kikkel 

cseveg. A Fiona által elkövetett tett: 

a) bűncselekmény (accesul ilegal la un sistem informatic), ami akár 

börtönbüntetéssel is járhat  

b) szabálysértés, ami pénzbírsággal jár 

c) jogilag nem releváns, mivel a házasság felhatalmazza a házastársakat ilyen 

tettekre 

 

7. Mikor és mely állammal egyszerre lépett be Románia az Európai Unióba? 

a) 2004, Magyarország 

b) 2007, Bulgária 

c) 2013, Horvátország 

 

8. Az EU Tanácsának jelenlegi állandó elnöke: 

a) Charles Michel 

b) Donald Tusk 

c) nincsen állandó elnöke, az intézmény üléseit a soros elnökséget ellátó tagállam 

képviselői vezetik 

 

9.  Mit tehetünk egy tettenéréses bűncselekmény esetén?  

a) minden esetben csak a hivatalos szervek foghatják el a bűnözőt 

b) bárki elfoghatja a bűnözőt, majd köteles a hatóságok kezére adni őt 

c) csak a rendőrség értesítésére van lehetőségünk  

      10. Nem tartozik az Európai Unió intézményei közé a(z):  

            a) Európai Tanács 

            b) Tanács 

            c) Európa Tanács 

 

 

II.  Igaz vagy hamis? Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy 

hamisak! 

 

 I/H 

1. A szólásszabadság és a gyülekezési jog is emberi jog.  

2. Az ügyvédek jogosultak a bírónak utasítást adni az eljárás menetével kapcsolatban.  

3. Az alkotmánybíróság azt vizsgálja, hogy egy adott jogszabály az alkotmánnyal 

ellentétes-e. 

 

4. A büntetőjog szabályozza a gyermekek névviselésének szabályait.  

5. A meghatalmazással a meghatalmazottnak kötelessége intézkedni.  

6. Nemzetközi jog a nemzetközi szervezetek joga, az egyes államokra nem vonatkozik.  
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III. Helyettesítsd be a szövegbe a megfelelő fogalmakat! 

 

         Vallásszabadság Véleménynyilvánítás szabadsága Szabadsághoz való jog 

 

      Ártatlanság vélelme        Diszkrimináció tilalma         Törvény előtti egyenlőség       

 

         Kegyetlen, megalázó és embertelen bánásmód tilalma              Egyesülési jog 

 

A modern kor társadalmait képező alapelvek, a szabadságjogok, illetve az alapjogok nem 

egyszerre fogalmazódtak meg, hanem fokozatosan a XVIII- XX. század során. Az egyik 

legelső alapjog, a ……………………………………….., amely szerint minden embert megillet, hogy 

szabad legyen, szabadon mozogjon, szabadon válassza meg a hivatását, szabadon 

házasodjon stb. Ebből ered például a rabszolgaság tilalma is. A ………………………………….…. 

azt jelenti, hogy a törvények minden emberre vonatkoznak, mindenkit ugyanúgy érintenek, 

ugyanúgy kell alkalmazni őket nemesi rangra, vagyonra, iskolázottságra stb. való tekintet 

nélkül.  

A szabadságjogok szintén összekapcsolódva, egymást követve fogalmazódtak meg:  

………………………………….…………. értelmében minden vallás, minden felekezet szabadon 

működhet, tagjai szabadon gyakorolhatják vallásukat, megélhetik a hitüket. A szabad 

társulást segítette a ……………………………………………..-nak a megfogalmazása is. Itt nem a 

vallási közösségekhez tartozásról van szó, hanem a különböző társadalmi szervezetek, 

pártok megalakításáról és az ahhoz való csatlakozásról.  

A szabadság egyéni szintű biztosítékát jelentette a ………………………………………………., ami 

szerint az ember szabadon kifejezhette gondolatait, véleményét a világról, vallásról, 

politikáról, gazdaságról stb. 

A később megfogalmazott alapjogok közül a ………………………………………………..  az egyik 

kulcskérdés a modern államokban. Ez a faji, nemzeti, bőrszín, nemi identitás szerinti, és 

szexuális beállítottság alapján történő minden hátrányos megkülönböztetést tilt mind a 

jogalkotás, jogalkalmazás és egyéb közigazgatási eljárások során is. 

Szintén későbbi elv a……………………………………………………………………, ami arról szól, hogy akivel 

szemben büntetőeljárás folyik vagy az elítélt a büntetését tölti, ennek a végrehajtása nem 

lehet emberi méltóságot teljesen eltipró, állatias, kegyetlen. 

Szintén büntetőeljárási elv az ………………………………………………………………, ami azt jelenti, 

hogy egészen addig, amíg nem bizonyosodik be a gyanúsított bűnössége, addig ártatlannak 

kell tekinteni, s csak miután már bíróság kimondta a bűnösséget megállapító ítéletet, 

azután kezelhető bűnösnek. 
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IV. Mit ábrázolnak a következő ikonok? Írd az ikonok mellé a lehetséges 

jelentésüket, majd pedig azt, hogy melyik jogág/jogterület szabályozza! 

Példa: 

 

Jegyesség, házasság Polgári jog 

 

  

IKON  

 

MIT ÁBRÁZOL? 

 

MI SZABÁLYOZZA? 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

Polgári jog   Büntetőjog  Közigazgatási jog  Környezetjog 

Fogyasztóvédelem 
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5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

- 

11 

  

 

V. Válaszolj a következő kérdésekre!  
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1. Az esküdtszék egyes országok jogrendszerében létező olyan testület, amelynek a 

tagjait a társadalomból alkalomszerűen választanak ki, és amelynek a feladata, 

hogy elfogulatlan, részlehajlás nélküli határozatot, ítéletet vagy büntetést 

állapítson meg a bíróság által elé terjesztett ügyben. Leginkább az angolszász 

jogrendszerből ismert, Angliában és a volt brit gyarmatokon alkalmazzák, a román 

jogrendszerben egyáltalán nincsen jelen. Nevezz meg legalább három pro és kontra 

érvet az esküdtszékkel kapcsolatosan, majd fogalmazd meg a saját véleményed 

erről a bíráskodási intézményről.  

A válaszodat összefüggő szöveg formájában várjuk! 

2. Képzeld el, hogy egyénileg lehetőséged van benyújtani egy törvényjavaslatot a 

Parlament számára. Mutasd be ezt a törvénytervezetet egy összefüggő szöveg 

formájában.  Legyen egy bevezető része, amelyben leírod, hogy melyik jogággal 

kapcsolatos és hogy miért választottad pont azt a területet, a tárgyalás részben 

mutasd be a cikkelyt/cikkelyeket, amelyek alkotják a törvényjavaslatot, majd a 

befejezés résznél nevezd meg, hogy milyen változásokat, újdonságokat hozhat ez a 

törvénytervezet a román jogrendszerben.  

A megengedett terjedelem: 1 oldal! 

 

VI. Jogi eset: 

Pistike egy kertes ház tulajdonosa. Bizonyos munkálatokat szeretne végrehajtani  a 

saját területén, amelyekre megszerezte az építkezési engedélyt is. Ezeknek a 

munkálatoknak a következménye viszont a zöldövezet jelentős csökkenése, amely 

tény zavarja a szomszédokat. Az egyik szomszéd, Mari néni, a saját kertjében 

felállított egy hatalmas plakátot, amelyen Pistike fényképe szerepel és mellette 

meggyanusította őt, hogy tönkreteszi a környék zöldövezetét, amely jelenség 

negatívan befolyásolja a szomszédok életkörülményét. Pistike azt kéri, hogy 

azonnal távolítsa el a plakátot, amely bár a szomszéd kertjében lett felállítva, 

tisztán látható az úton közlekedők által, valamint sérti a méltósághoz, a 

magánélethez és a képmáshoz való jogát. Mari néni megtagadja ezt a kérést a 

véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva, valamint arra, hogy a saját területén 

ő is azt tesz, amit akar.     

 

Képzeld magad a bíró szerepébe. Te melyik félnek adnál igazat ebben az 

ügyben? Döntésedet indokold! 

Megjegyzés 1: ennél a feladatnál nincsen egy konkrét helyes válasz, kiváncsiak 

vagyunk a véleményetekre és arra, hogy a döntésetek mellett hogyan érveltek! 

Nyugodtan kiegészíthetitek az esetet, a kreativitásotokat is pontozzuk!  

Megjegyzés 2: az alább található, a romániai Polgári törvénykönyvből kiválasztott 

és magyarra fordított cikkek segítségetekre lehetnek a válasz megfogalmazásában.  
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72. cikk. A méltósághoz való jog.  

(1) Mindenkinek joga van méltósága tiszteletben tartásához.  

(2) Tilos valamely személy becsületét és hírnevét sérteni ennek beleegyezése, vagy a 75. 

cikkben említett korlátok betartása nélkül.  

 

75. cikk. Korlátok 

(1) A törvényben vagy a Románia által aláírt emberjogi szerződésekben és nemzetközi 

egyezményekben megengedett sértések nem képezik a jelen szakaszban meghatározott 

jogok megsértését.  

(2) Az alkotmányos jogok és szabadságok jóhiszemű és a Románia által aláírt emberjogi 

szerződések és nemzetközi egyezmények tiszteletben tartásával történő gyakorlása nem 

képezi a jelen szakaszban előírt jogok megsértését. 

 

14. cikk. Jóhiszeműség. 

(1) A természetes és jogi személyeknek jóhiszeműen, a közrenddel és jó erkölccsel 

összhangban kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük a polgári jogviszonyokból adódó 

jogaikat és kötelezettségeiket. 

(2)A jóhiszeműséget ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.  

 

15. cikk. Joggal való visszaélés.  

Egyetlen jog sem gyakorolható más személy sérelmére vagy megkárosítása céljából, vagy 

túlzott, illetve észszerűtlen, a jóhiszeműséggel ellentétes módon.  

 

1353. cikk. Jogok gyakorlása. 

Az, aki a jogai gyakorlásával kárt okoz, nem köteles jóvátételre, azon eset kivételével, 

amelyben a jogát visszaéléssel gyakorolja.  

 

 

 

VII. Bónusz kreatív feladat (fakultatív feladat)  : 

Készíts egy rövid videót az alábbi szempontok szerint: 

- lehetséges témák: 

o korábban élő és munkálkodó neves jogász (ügyvéd, bíró stb.) munkásságának 

bemutatása 

o az egyik klasszikus jogi pálya bemutatása (ügyvéd, bíró, ügyész, 

jogtanáncsos, hivatalnok) 

o az online világ egyik jogi problémájának bemutatása 

- időtartam: max 4 perc 

- videó eljuttatása: a feladatlapon jelezd, hogy készítesz videót, majd a határidőig 

a jogaink.egyesulet@gmail.com-ra küldd el. 

 

! Kérünk, jelöld meg a videó végén, hogy milyen forrásból dolgoztál! 

! A videó elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy azt az egyesület tagjai megnézzék, 

értékeljék, majd adott esetben a Jogaink Facebook oldalán közzétegyék a 

munkádat! 

mailto:jogaink.egyesulet@gmail.com-ra
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Jó munkát kívánunk! ☺ 

 

     a Jogaink csapata  


