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V. JOGI KI MIT TUD? 

Javítókulcs 

 

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

egyetlen helyes válasz van! (összesen 1 pont, mindegyik helyes válasz 0.1 pont) 

 

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 
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laptopra ragasztott. Fiona 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! ( összesen 1,2 pont, mindegyik helyes válasz 0.2 pont) 

 I/H 

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

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

kapcsolatban. 

H 

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

ellentétes-e. 

I 

4. A büntetőjog szabályozza a gyermekek névviselésének szabályait. H 
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III. Helyettesítsd be a szövegbe a megfelelő fogalmakat! (összesen 0.80 pont, 

mindegyik helyes válasz 0.1 pont) 

Helyes sorrend: szabadsághoz való jog, törvény előtti egyenlőség, vallásszabadság, 

egyesülési jog, véleménynyilvánítás szabadsága, diszkrimináció tilalma, kegyetlen, 

megalázó és embertelen bánásmód tilalma, ártatlanság vélelme 

 

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

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

(összesen 2 pont, ha mindkét fogalmat eltalálta 0.18 pont, részpontszám is 

adható 0.09 pont) 

1. bilincs, letartóztatás, gyilkosság stb. büntetőjog 

2. család, gyerek, közösség stb. polgári jog 

3. KRESZ, behajtani tilos, tilos, szabálysértés stb. közigazgatási jog 

(büntetőjog) 

4. vásárlás, fogyasztás, élelmiszer, bevásárló szekér stb. fogyasztóvédelmi jog 

5. oktatás, tábla, iskola stb. 

 

szerződés 

polgári jog/ közigazgatási 

jog 

 

polgári jog 

6. egészségügy, orvos stb. polgári jog/ közigazgatási 

jog 

7. környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, szemetes 

stb. 

környzetvédelmi jog, 

környezetjog 

8. börtönrács, börtön, szabadságvesztés stb. büntetőjog 

9. posta 

 

levelezés, magánlevél stb. 

közigazgatási jog 

 

polgári jog 

5. A meghatalmazással a meghatalmazottnak kötelessége intézkedni. H 

6. Nemzetközi jog a nemzetközi szervezetek joga, az egyes államokra nem 

vonatkozik. 

H 
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10. hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élő, 

mozgássérültek 

polgári jog 

11. sport 

 

verseny, versenyzés 

 

hierarchia, közigazgatási szervezet stb. 

polgári jog 

 

polgári jog 

 

közigazgatási jog 

 

Ez iránymutatást jelent, ettől több esetben is eltértünk. Az ikon meghatározására 

minden esetben adtunk pontot, akkor is, ha az általunk megalkotott javítókulcstól 

eltér, a hozzá tartozó  jogág/jogterületért akkor járt a pont, ha az helyesnek 

bizonyult.  

(pl. ha a 3. ikon mellé az kerül, hogy jelzőtábla, de a szabályozó jogterülethez a 

környezetvédelmi jog, akkor csak a jelzőtábláért jár a pont.) 

 

V. Válaszolj a következő kérdésekre! (összesen 2 pont) 

1. 1 pont – legalább 3 pro és kontra érv megnevezése 

      -saját vélemény megfogalmazása 

      -logikus, követhető érvelés, közérthető megfogalmazás 

      -összefüggő szövegben való megfogalmazása a válasznak 

      -helyesírás 

Plusz pont ha példákat sorolnak fel, híres ügyeket!  

2. 2 pont –a törvénytervezet bemutatásának van 3 része (bevezető, tartalom, 

befejezés), a jogág megnevezése 

       - összefüggő szövegben való megfogalmazása a válasznak, a megadott 

terjedelem betartása 

       -eredetiség, kreativitás 

       - logikus, követhető érvelés, közérthető megfogalmazás  

               -helyesírás 
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VI. Jogi eset: (összesen 2 pont)  

Figyelembe vett szempontok: 

- a jogok megnevezése, amelyek ütköznek 

- mindkét fél nézőpontjából a helyzet megvizsgálása, mérlegelés 

- saját vélemény megfogalmazása 

 - összefüggő szövegben való megfogalmazása a válasznak 

 -eredetiség, kreativitás, a jogi eset kiegészítése 

 -logikus, követhető érvelés, közérthető megfogalmazás, a jogi cikkelyek 

felhasználása 

  -helyesírás 

 

Nincsen hivatalból pont! 

 

VII. Bónusz kreatív feladat (fakultatív feladat): 

Figyelembe vett szempontok: 

- egy témakör kiválasztása és bemutatása 

- az időkeret betartása 

- a források feltűntetése 

- kreativitás 

- a hallgatóság figyelmének fenntartása 

 

 

  


