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Bevezetés 

 

A Rendőrtiszti Főiskolán a leendő rendvédelmi tisztek kommunikációs ismereteinek 

bővítésével és készségeik fejlesztésével az 1999/2000-es tanév óta egy önálló tantárgy, a 

Retorika foglalkozik.  

A verbális kommunikációs készségek fejlesztéséhez szükséges ismereteknek egyik 

nélkülözhetetlen része, kiindulópontja a stilisztikai ismeretek köre, azon belül is az egyes 

stílusrétegek és a hozzájuk tartozó műfajok sajátosságai között való jártasság. 

 

Stílusréteg és műfaj 

 

Stílusrétegeknek a stilisztika a rendkívül nagy számú és változatos emberi közlésformák 

stílusbeli jellemzőit egybefogó, egymástól viszonylag jól elkülöníthető nagyobb csoportokat 

nevezi. Ezeket a legcélszerűbb lenne inkább stilisztikai lehetőségekként meghatároznunk, 

vagyis mintha azt mondanánk a hozzájuk mellékelt használati utasításban a mindenkori adó 

számára: Ha ezt vagy azt, ilyen vagy olyan szándékkal, ilyen vagy olyan célból, ennek vagy 

annak, ilyen vagy olyan körülmények között akarod közölni, akkor a következő stílusrétegek 

ilyen és ilyen írásbeli vagy szóbeli műfajai közül választhatsz. S következhetne a hat 

stílusréteg (hivatalos, publicisztikai, szépirodalmi, szónoki, társalgási és tudományos) és a 

hozzájuk tartozó gazdag műfaji kínálatnak és ezek összes jellemzőinek részletező felsorolása.  

 A stílusrétegek vizsgálata a stilisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazása számára az 

egyik legalapvetőbb, mégis viszonylag elhanyagolt kutatási terület. Az emberi interakciók 

során az üzenetek egymástól igen eltérő jellegzetességekkel leírható, önálló stílusrétegekben, 

azokon belül ún. műfajokban formálódnak konkrét közlésekké. Ezek ismerete 

nélkülözhetetlen az adekvát, a mindig az adott közléshelyzethez illeszkedő stílus helyes 

megválasztásához és használatához. Különös jelentőségük van ezeknek az ismereteknek, az 

alkalmazásuk során szükséges jártasságoknak az egyes hivatások – azaz az emberi 

interakciókon alapuló foglalkozások – képviselői, köztük természetesen a rendvédelmi 

munkát végzők számára. Tanulmánysorozatunkban tehát a stílusrétegeket és a bennük foglalt 

műfajokat tekintjük át, és közülük azokkal kívánunk részletesebben is foglalkozni, amelyek a 

rendvédelmi munka végzése során a leggyakrabban előfordulnak, s ily módon ismeretük és 

helyes használatuk a rendvédelemben dolgozók számára – a sikeres munkavégzéshez – 

elengedhetetlen.  
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Stílusrétegek és műfajok a rendvédelmi kommunikációban 

 

Ezek a részletesebben is tárgyalandó stílusrétegek – a rendvédelmi munkában való 

előfordulási gyakoriságuk hozzávetőleges sorrendjében – a következők: hivatalos, társalgási, 

publicisztikai és tudományos. A fennmaradó két további stílusréteggel, a szónokival és a 

szépirodalmival csupán érintőlegesen foglalkozunk, mert ezek használata nem jellemző az e 

szakterületen dolgozók munkája során, felismerniük és érteniük viszont ezeket is kell. A többi 

stílusréteg gyakoriságának sorrendjét azért mondtuk csupán hozzávetőlegesnek, mert a 

mindennapi gyakorlatban, az egyes konkrét beszélőktől függően a sorrend természetesen 

változhat és változik is.  

 Ami egyértelmű, az a hivatalos stílus magabiztos „uralma” a többi fölött; ezért is 

választottuk mindjárt az első tanulmány tárgyául. Ezt a stílust minden rendvédelemben 

dolgozó a leggyakrabban, nap mint nap használja, valamennyi műfajával találkozik, azokat 

ismernie és nagyon sokat közülük – mégpedig munkájának eredményessége érdekében 

lehetőleg magas színvonalon – használnia is kell. A társalgási stílusréteg második helyezése 

is biztosnak látszik, hiszen valamennyi rendvédelemben dolgozó ember társas lény, s mint 

ilyen, élete során megszámlálhatatlanul sok interakciónak részese, s hétköznapi érintkezési 

formáinak zömét mégiscsak a társalgási stílusban történő megnyilatkozások teszik ki. Ez még 

a szűkebb értelemben vett szakmai élet színterein zajló interakciók esetében is igaz, legalábbis 

ha elfogadjuk, hogy az ilyen jellegű társas érintkezések stílusa nem mindig, sőt szinte 

sohasem kristálytisztán csak hivatalos jellegű. Többnyire belevegyül valami más stílus is, s ez 

legtöbbször a társalgási. Gondoljunk például egy kihallgatásra vagy egy munkaértekezletre, 

amely műfajokat alapvetően a hivatalos stílusréteghez soroljuk, ám egy-egy ilyen keretben 

elhangzó párbeszéd részletes elemzése során szükségszerűen számos társalgási elemet is 

találunk, s még akkor is annak kell őket minősítenünk, ha bennük a tisztán társalgás jellegű 

helyzetekétől például jóval kötöttebb, merevebb, szigorúbb udvariassági formulák, 

„koreográfiák” követése kívánatos.  

 A stílusrétegek keveredése nem egyedi jelenség a kommunikációban, sőt, leginkább az 

járna közel a valósághoz, ha kijelentenénk, hogy az egyes műfaji jellemzők – legalábbis a 

funkcionális stílusok esetében, azaz nem számítva a szépirodalmi szövegeket – konkrét 

megjelenésük során legtöbbször valamilyen más stílusréteg jellemzőivel együtt, keveredve 

jelentkeznek. (Tipikus példája ennek egy szeminárium, amely alapvetően a tudományos 

stílusréteg egyik műfaja, de benne természetes módon nagy számban megjelennek a 

társalgási stílus jegyei, amennyiben beszélgetés formájában zajlik az óra; a szónoki stílus 

jegyei, amennyiben a tanár, de a többi résztvevő is érvekkel, ellenérvekkel meggyőzni, 

megnyerni akarja a másikat; s akár a szépirodalmi sajátságok is, amennyiben az óra tárgya 

például az irodalom bármely alkotása. Egy másik ilyen összetett műfaj a kerekasztal-

beszélgetés, amely alapvetően publicisztikai stílusú közlésformaként tartalmazza még a 

társalgási, a szónoki elemeket, illetve témájától függően társulhat hozzá a tudományos, a 

hivatalos vagy akár a szépirodalmi stílus is.) 

 Az általunk harmadik és negyedik helyre tett publicisztikai és tudományos stílus 

sorrendjére igaz leginkább a hozzávetőlegesség, vagyis hogy ezek használati gyakorisága a 

rendvédelemben dolgozó személyétől függően változó. Van olyan munkakör e területen is – 

például egy sajtóreferensé, szóvivőé –, akinek a munkája legnagyobb részét a publicisztikai 

stílusrétegek különböző műfajaiban való „közlekedés” teszi ki. (Természetesen ez sem tisztán 

jelenik meg, hiszen közben „társalog”, „hivataloskodik”, „tudományoskodik” vagy éppen 

„szónokol”.) Vagy ha olyan rendvédelmi szakemberre gondolunk, aki egyben főiskolai oktató 

is, és előadást tart, szemináriumot vezet, jegyzetet, tanulmányt vagy éppen tudományos 

fokozata megszerzése érdekében doktori disszertációt ír, szintén egyértelmű, hogy az ő 

szakmai életének leggyakoribb megnyilvánulási formái tudományos stílusban zajlanak. (Már 
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tudjuk: itt sem tisztán a tudományos stílussal kell számolnunk, hanem a hozzá társuló 

hivatalos, társalgási és pl. az előadás esetében szónoki elemekkel is.) Az átlagoshoz képest 

mindenképpen nagyobb teret kap a tudományos stílusréteg a rendvédelmi szakmákra készülő 

főiskolai hallgatók életében is, akik dolgozatokat írnak, vizsgáznak, tankönyveket olvasnak, 

referátumokat tartanak, évfolyam- és szakdolgozatot, esetleg TDK-dolgozatot készítenek. De 

példaként vehetjük azt a helyszínelőt vagy országos/megyei kapitányt is, akit egy konkrét ügy 

kapcsán nyilatkozatra, interjúra, riportra kér fel a sajtó, a rádió vagy a televízió. Az ő 

szereplésük sikere – többek között – a publicisztikai és a szónoki stílusréteg adott műfajaiban 

való jártasságtól függ.  

 A felsorolt példákkal egyelőre csupán illusztrálni szerettük volna, hogy a különböző 

stílusrétegek és a hozzájuk tartozó műfajok alapvető ismerete és a használatukban szerzett 

jártasság – mint láttuk, az egyes munkaterületeken különböző mértékben és szinteken – 

mindenképpen elengedhetetlen a rendvédelemben dolgozók magas fokú szakmai 

felkészültségéhez. Jelen írásunkban az elsőként kiemelt hivatalos stílusréteg 

jellegzetességeivel és a hozzá tartozó alapvető műfajokkal szeretnénk részletesebben is 

foglalkozni. 

 

A hivatalos stílus 

 

Valamennyi stílusréteg közül a hivatalos az, amelyik a rendvédelmi munkavégzés során 

előforduló kommunikációs helyzetekben a leggyakrabban és legerőteljesebben jelen van. 

Nagyon sokszor ún. tiszta formában, azaz nem keveredve más stílusrétegekkel, de az sem 

ritka, hogy a társalgási, a publicisztikai, a tudományos vagy a szónoki stílusok jegyeit is 

magán hordozza. 

 A hivatalos stílus funkciója a tájékoztatás, a felhívás, a hivatalos szervek vagy közegek, 

az intézmények egymás közötti, illetve az állampolgárokkal történő hivatalos érintkezésének 

biztosítása. Ennek az érintkezésnek azért fontos mindenekelőtt a hivatalosságát hangsúlyozni, 

mert ezen a területen az emberek általában nem egyénként, hanem valamilyen hivatalos 

minőségükben vannak jelen, ami leginkább két jellegzetességben fejeződik ki. Az egyik a 

hivatalos stílus írásbeli változatában minden más stílusrétegtől eltérően jellemző 

személytelenség, az erre való folytonos törekvés, amely nyelvileg is markánsan megjelenik. 

Kizárt például az érzelmileg, hangulatilag árnyalt nyelvi elemek használata; gyakori az 

általános, a határozatlan alany (pl. senki, mindenki, az emberek); a többes szám első, illetve az 

egyes szám harmadik személyű forma (pl. értesítjük; felhívjuk figyelmét; A Vízművek értesíti 

fogyasztóit…); valamint a funkcióigés szerkezet, a határozói igeneves alak, az ún. 

„terpeszkedő kifejezés” (az ügy elintézést nyert; az irat lezárva: 2001. május; az ünnepség 

megrendezésre kerül).  

 A másik, szintén a személytelenséget szolgáló egész eszköztárat azokban a megszólítási 

formulákban találhatjuk meg, amelyek a hivatalos érintkezési formákban használatosak. A 

„legenyhébb” esetben is Kovács János Úr vagy Kovács Jánosné Asszony, illetve Nagy Mária 

Kisasszony a megszólított, de még inkább Tisztelt Állampolgár!, Tisztelt Fogyasztó!, Tisztelt 

Adófizető!, Tisztelt Ügyintéző!, Tisztelt Ügyfelünk!, Tisztelt Hivatalvezető!, Tisztelt Professzor 

Úr!, Tisztelt Főigazgató Asszony!, és sorolhatnánk a változatokat aszerint, hogy épp melyik 

hivatal vagy intézmény milyen rangú és beosztású munkatársai vagy „páciensei” a 

megszólítottak.  

 Részben az előzőekben bemutatott személytelenséggel magyarázható, részben pedig 

általában a hivatalos érintkezés alkalmával megkívánt illem diktálja a hivatalos 

nyelvhasználatban az „önöző” (és nem a „magázó”, sem pedig a „tegező”!) nyelvi formák 

kizárólagosságát. Ez az írásbeli érintkezések során még akkor is gyakran így van, amikor 

pedig az egymással levelező felek a hétköznapi életben tegeződnek. Mindez a szorosan vett 
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hivatalos érintkezés alkalmával működik csak ennyire mereven. Más a helyzet a stílusréteg 

szóbeli változataiban, például a kötetlenebb kollegiális társalgások, szakmai beszélgetések 

során. Itt azonban már keverednek a hivatalos és a társalgási stílus szabályai. 

 A hivatalos stílussal szembeni legfontosabb követelmények a pontosság, a világosság, az 

egyértelműség, valamint a tárgyilagosság, az objektivitás. Ez utóbbi szintén a 

személytelenségből következik: nincs helye szubjektivitásnak, egyénieskedésnek. Egyforma 

bánásmód, pártatlanság kell(ene?), hogy jellemezze a hivatalos közéletet. A pontosság pedig a 

hivatalos érintkezés legfőbb céljának, az ügyek elintézésének a könnyítése érdekében fontos, 

azt kellene, hogy elősegítse. Rendkívüli jelentősége van egy-egy adatnak, ügyiratszámnak, 

hivatkozásnak stb., amelyek alapján az információk visszakereshetőek, ellenőrizhetőek. 

Ugyanehhez kapcsolódik a világos, követhető szövegtagolás, a szerkesztés gondossága, 

gondoljunk például a törvények formai követelményeire, vagy a hivatalos levelek 

meghatározott elrendezésére, kötelező elemeire. 

 Ám éppen ez a követelmény – a „mindent nyilvántartani, iktatni, bejegyezni, lefűzni” 

elve – teszi egyben nehézkessé, bürokratikussá, sokszor követhetetlenné, a nem ebben a 

közegben mozgó, e stílus használatában gyakorlatlan ember számára kiismerhetetlenné, 

elviselhetetlenné, riasztóvá a hivatalos érintkezést. A hétköznapi embernek szinte 

médiumokként funkcionáló ügyintézőkre, hivatalnokokra van szüksége ahhoz, hogy egy-egy 

űrlapot, kérvényt, beadványt stb. megfelelően, hibátlanul vagy hiánytalanul kitöltsön. A 

médiumok legtöbbje pedig – tisztelet a kivételeknek, akiknek számát az e tanulmányban 

írottakkal feltétlenül növelni szeretnénk – tudásának és ebből adódó hatalmának teljes és 

magabiztos birtokában lépten-nyomon kifejezi fölényét. Érzékelteti velünk, a „civillel, a 

kívülállóval”, hogy járatlanok, tájékozatlanok vagyunk, ellenben ő, „a hivatalos szerv”, a 

„bennfentes” mindent tud. Kellő(?) alázattal talán sikerül elérnünk, hogy hajlandó legyen a 

feladatát végezni, azaz segítségünkre lenni ügyes-bajos dolgaink elintézésében, eligazodni a 

hivatal útvesztőiben. Pedig alapvetően mégiscsak ő van miértünk, és nem fordítva.  

   A hivatalos stílus nyelvi, nyelvhasználati jellemzői – sajnos – a fent leírt funkciónak és 

működési mechanizmusnak tökéletes lenyomatai. Részben már soroltuk azokat a 

jellegzetességeket, amelyek szükségesek, sőt, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bizonyos 

kommunikációs helyzetek ne csak tartalmilag, de formailag is hivatalosak legyenek. Egyúttal 

azonban mindegyiküknél azt is jeleztük, melyek azok a tipikus hibák, túlzások, amelyek 

elkerülésével jobbá, működőképesebbé, talán nem túlzás azt mondanunk, hogy elviselhetőbbé 

tehető a hivatalos stílus. Nézzünk még néhány szóhasználati, mondatszerkesztési, stilisztikai 

jellegzetességet. Róluk szintén azzal az igénnyel ejtünk szót, hogy közülük mindig csak azzal 

és olyan mértékben éljen a hivatalos stílust használó, amennyire az feltétlenül szükséges!  

 A magyar hivatalos stílus legerősebben a latin és a német nyelv hatásait hordozza. 

Egyszerű kultúrtörténeti magyarázata van ennek: írásbeliségünk kezdetén a hivatalos 

közéletben (politikában, bürokráciában, a kultúra, főleg a vallás terén) sokáig a latin 

nyelvűség uralkodott. Az első igazán komoly „kitörés” a biblia lefordítása volt (1541, 

Sylvester János). A latin mellett, majd később azt egyre inkább felváltva a német nyelv 

dominanciája következett. Az egész nyelvújítási mozgalom (élén Kazinczyval, Révaival, 

Verseghyvel) az ez ellen való kitartó küzdelem jegyében zajlik a XIX. század elején, és óriási 

eredménnyel zárul: 1844-ben hivatalossá lesz hazánkban a magyar nyelv. Ám innentől kezdve 

sem zökkenőmentes és tiszta a magyar nyelv ügye: sokáig kell még küzdeni (persze főleg a 

fejezetünk tárgyát képező hivatalos stílusban) a latinizmusokkal, germanizmusokkal, 

amelyeknek hatása a mai napig érezhető.  

 Aztán újabb „betolakodó” jött, amely nemcsak a nyelvművelők széles táborának ad – 

sajnos, a mai napig – sok munkát; sok bosszúságot, és ami a fontosabb: sok érthetetlenséget, 

nehézséget okoz a tiszta magyar nyelvet szerető és őrizni törekvő hétköznapi beszélőnek is. 

Az angol nyelv XX. századi, Magyarországon is erőteljesen megfigyelhető terjedéséről van 
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szó, amely a hivatalos stíluson belül nem annyira a jogi, illetve a belőle szerteágazó hivatali 

nyelvhasználatban, hanem elsősorban a kereskedelemnek, az üzleti életnek szintén a hivatalos 

stílusba sorolható érintkezési formáiban hódít. (Nem is beszélve aztán a publicisztikai 

stílusréteghez tartozó reklámokról; a társalgási stílusréteg műfajaiban mindenhol jelen lévő 

kultúráról, ezen belül is elsősorban a szórakoztatóiparról; illetve a tudományos stílusréteg 

által lefedhető modern tudomány és technika világában zajló egyre nagyobb mértékű 

térnyeréséről.) 

 A hivatalos stílus mondatszerkesztésére – minden érthetőségi törekvés ellenére – a 

bonyolultság, a nehézkesség, a terjedelmesség, sőt terjengősség jellemző. Megmutatkozik ez a 

feleslegesen hosszú, sokszorosan összetett vagy éppen a végtelenségig bővített egyszerű 

mondatokban; a sok elemű jelzős szerkezetekben; az egyszerű szavak helyett a terjengős 

kifejezések, szószerkezetek alkalmazásában; a hivatalos ízű kötőszavak, névutók 

használatában; az igei szerkezetekkel szemben a névszóiak túlsúlyában stb. Mindezekre intő 

példát a melléklet szemelvényei szolgáltatnak.   

 A rendvédelem területén a hivatalos stílus erőteljes jelenléte adja a stílus egyik gyakori és 

legnagyobb hibáját. Arról van szó, amikor az egyén hétköznapi nyelvhasználatára, annak 

minden szegmensére (szövegszerkesztésére, mondatalkotására, szóhasználatára, modorára) a 

hivatalos stílus jegyei átterjednek, vagy még szemléletesebb kifejezéssel rátelepszenek. 

Vagyis – sajnos – a hivatalos stílus, pontosabban a „hivataloskodás” fertőző az e stílust nap 

mint nap használókra nézve. Ez ellen kizárólag tudatosan, akaratlagosan lehet védekezni. 

Szemléletes, bár az érintettek saját bevallása szerit sem szép és kívánatos példája ennek a 

büntetés-végrehajtásban dolgozók nyelvhasználata, amelynek jelentős részét teszi ki az ún. 

börtönszleng, a fogva tartottaknak elsősorban a szóhasználatából építkező stílus. 

Természetesen a napi munkavégzésben, az elítéltekkel való érintkezés során ennek a 

rétegnyelvnek az ismerete és használata elengedhetetlen, ám a büntetés-végrehajtásban 

dolgozónak meg kell tudnia őrizni, illetve el kell tudnia különíteni saját egyéni stílusát ettől a 

felszedett, szakmai ártalomként jelentkező nyelvhasználattól. 

 

A hivatalos stílus műfajai 

 

A hivatalos stílus műfajait több csoportba lehet sorolni. A műfajok teljes listáját azonban nem 

ígérjük, összegyűjtése szinte úttörő jellegű munka. A felsorolás részben a stilisztikai 

szakirodalomban itt-ott fellelhető leírásokból, részben saját „gyűjtésből” ered. A kifejezetten a 

rendőrségi munkában fellelhető műfajok listája részben a Rendőrségről szóló, 1994. évi 

XXXIV. törvény alapján készült, részben pedig gyakorló rendőrök szíves szóbeli közlései 

alapján. Az egyes műfajok definícióját nem adjuk meg. Egyrészt terjedelmi szempontok 

miatt, másrészt, mert döntő többségüket a rendvédelem területén dolgozók gyakorlati 

munkájuk során automatikusan megismerik.  

 A műfajok egyik csoportjába a jogi nyelv, illetve annak is egy speciális alkalmazási 

területe, a rendőri hivatalos nyelvhasználat tartozik. Tanulmányunk lényege szempontjából 

természetesen ezek felsorolásával kezdjük, közülük is elsőként nézzük a szóbeli érintkezési 

formákat, (műfajokat):   

- kihallgatás; 

- utasítás; 

- parancs; 

- feljelentés; 

- jelentés; 

- munkaértekezlet; 

- a bizonyítás eszközei: tanúvallomás; helyszínelés; (helyszíni) szemle; 

- a rendőri intézkedés legkülönbözőbb típusai: 
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- igazoltatás; 

- fokozott ellenőrzés;  

- ruházat, csomag és jármű átvizsgálása; 

- felvilágosítás kérése; 

- elfogás és előállítás; 

- elővezetés; 

- bűnmegelőzési ellenőrzés; 

- személy- és tárgykörözés elrendelése; 

- biztonsági intézkedés; 

- közbiztonsági őrizet; 

- intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen; 

- műszeres ellenőrzés; 

- kép- és hangfelvétel készítése; 

- a helyszín biztosítása; 

- közlekedésrendészeti intézkedés; 

- személy- és létesítménybiztosítási intézkedés. 

 

A jogi nyelv és a rendőri hivatalos nyelvhasználat írásbeli érintkezési formái (műfajai): 

 

- jogszabály (pl. törvény, rendelet);  

- az állami irányítás egyéb jogi eszközei (pl. normatív határozat, normatív utasítás); 

- végzés, ítélet; 

- felirat, leirat, átirat; 

- jelentés, hivatalos feljegyzés; 

- parancs; 

- utasítás; 

- hivatalos levél;  

- értesítés;  

- idézés;  

- jegyzőkönyv; 

- igazolás; 

- kereset; 

- körlevél;  

- engedély; 

- okmányok (igazolvány, engedély, jogosítvány stb.); 

- meghatalmazás; 

- felszólítás; 

- közlemény. 

 

A jogi és rendőri szakmai nyelvhasználaton kívül a hivatalos érintkezésnek persze más 

területeit is ismerjük. Az ezeknek megfelelő műfajokat is a hivatalos stílus műfajai közé 

sorolhatjuk. Ilyenek: 

 

- házirend; 

- napirend (valamilyen értekezleten, ülésen, gyűlésen); 

- használati utasítás; 

- műszaki leírás; 

- jótállás; 

- árcédula; 

- minőségi tanúsítvány; 
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- felhívás; 

- értesítés; 

- felszólítás; 

- okmányok (anyakönyv, oklevél, bizonyítvány stb.); 

- meghívó. 

 

A felsorolt műfajok tartalmi és formai követelményei rendkívül sokfélék, ezek taglalására az 

említett okokból ezen írás keretében nem vállalkozunk. Közös stilisztikai jellegzetességeiket a 

hivatalos stílus általános leírásában közre adtuk, s jellegzetes hibáikról is esett szó. Az 

érdeklődők konkrét példákat – kifogásolnivalókat, hibákat, hiányosságokat – a tanulmányhoz 

csatolt mellékletben találhatnak. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az itt szereplő példák nem 

manipuláltak, azok valóban a mai magyar közéletből származnak. Egy részük saját gyűjtés, 

másik részükért köszönettel tartozom lelkes hallgatóimnak. Ajánlom őket olvasásra, 

elemzésre, figyelemfelkeltésre, szemléltetésre, okulásra, elriasztásra, szórakozásra – kinek-

kinek kedve és igénye szerint. 
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Melléklet 

 

a) 
 

A devizabűntett megvalósulása a vámkezeléshez szükséges engedély megadását befolyásoló 

olyan lényeges körülmény, amely által a vámáruk a vámszempontból lényeges körülményei 

tekintetében a hatóság előtt adott valótlan nyilatkozat megvalósul. 

 

b) 
 

Köteles intézkedni a kár megállapítása iránt. 

Az igazgatónál iskolalátogatási bizonyítványt kell kérni. 

Az igazolás csak a következő feltételek mellett adható ki. 

A tervező nyilatkozott a szabályszerű működés tekintetében. 

Szabálysértési eljárás keretében vonják felelősségre. 

A díjakat július elsejét megelőzően kell befizetni. 

A dolgoknak ilyetén elintézése nem lehetséges. 

Ezáltal megvalósul egy másik probléma megoldása is. 

Ezt követően került végrehajtásra a szakaszparancsnokok kijelölése és megbízásuk a feladat 

végrehajtására. 

 

c) 
 

Az elsőfokú bíróság a 9. sorszámú ítéletében a tényállást helyesen állapította meg, és szintén 

helytállók voltak az e tényállástól az alperesek által létesített ingatlan-adásvételi szerződés 

semmiség okábóli érvénytelenségének megállapításán át az eredeti, azaz a szerződéskötés 

előtt fennállott állapot helyreállítandóságára vezetetten levont jogi következtetései is. 

 

d) 
 

Álkulcs használatával elkövetett betöréses lopás ismeretlen tettesének felderítéséhez a Sárvári 

Rendőrkapitányság részére a modus operandi nyilvántartásból közölt listán szereplő R. M. 

nevezetű személy ujjlenyomatát a daktiloszkópus azonosította a lakásbetörés helyszínén 

rögzített ujjnyomtöredékkel. 
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e) 
 

A SZABÁLYSÉRTÉS RÖVID LEÍRÁSA (MI, HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNT): 

 

 
A feljelentett személy közlekedett az Autóbusszal a 

Bp. … ker … úton a … Csárda felől a … utca irányába 

/forgalmi rendszám/ .Ellenőrzés céljából megállítottam 

a Bp. … ker … Csárda utáni első BKV 

megállónál.Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy a 

fent nevezett személy nem vezette e menetlevelet amit 

meg is hiányoltam valamint nem volt a biztonsági öve 

bekapcsolva továbbá az utaslistáról nem voltak azok a 

személyek lehúzva akik már nem tartozkodtak az 

autóbuszon. Igy az nem a valóságot mutatta.Mert netán 

egy balesetben oly módón sérültek volna a 

személyek”mint az Austriai busznál „nem lehetne 

hitelessen igazolni az áldozatok 

szeméjiazonosságát.Ezeket a szabálysértéseket 

felsoroltam és a fent nevezett személy közölte 

velem,hogy jólenne ha ojan dólgokkal foglalkoznák ami 

rám is tartozik és mondott egy két példát autólopás 

lövöldözéseknél a gyilkosok elfogása arblóké.Ezekután 

elkérte nevem számom amit én a menetlevélre rá is 

írtam. 

 

Meg jegyezni kívánom,hogy a fent nevezett személy az 

intézkedés alattvégig ojan foku idegesség 

uralkodott,hogy mikorvelem beszélt még a szája is 

remegett. De külömben már egy vagy 2 hónapja hasonló 

magatartásért fel jelentettem. Javaslom a fent 

nevezett személy PÁV vizsgálatra rendelését.  

 

Cselekményével megszegte a 

KRESZ.:48.§.5.bek.17/1968.(IV.14.)Korm.Rend.1/1968.SZT

V.16/1992.(VII.3.)KHVM rendelet 4.§.b.pont. ban 

foglaltakat. 
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