
 

Javítókulcs: 
I. 1. B 

2. C 

3. D 

4.B 

5.B 

6.A 

7.B 

8.C 

9.A 

10.A 

11.A 

12.A 

13.D 

14.C 

15.D 

16.B 

17.B 

18.C 

19.A 

20.B 

21.C 

22.B 

23.D 

24.A 

25.D 

26.D 

27.C 

28. D 

mindenik 2 pont, összesen 56 pont 

II. Nagy, Kis, Nagy Kis, Kis Nagy mindenik 1 pont, összesen 4 pont 

III. Európai Bizottság,  Brüsszel mindenik 2 pont, összesen 4 pont 

IV. 

1.  Evadare (fogolyszökés), 6 hónaptól-3 évig 

2. Înlesnirea evadării (fogolyszökés segítése/könnyítése) [1-5] év 

3. Furtul în scop de folosință( jármű önkényes elvétele) 2 hónaptól-1 évig 

4. Exercitarea fără drept a  unei profesii sau activități (egy szakma vagy tevékenység 

engedély nélküli gyakorlása) 3 hónaptól egy évig  

5. Tortură( kényszervallatás/kínzás) [2-7] év 

6. Lipsire de libertate în mod ilegal (személyi szabadság megsértése) [1-7] év 



 

7. Divulgarea informațiilor secrete de stat (állami titkok közzététele) [2-7] év 

8. Ultraj(Hivatalos személy elleni erőszak)- 1/3-al nő az elkövetett bűncselekményre 

kiszabott büntetés 

9. Distrugere( 3 hónaptól 2 évig/ pénzbüntetés)+  

distrugere prin explozie+distrugere prin incediere(rongálás +formái-robbanószer és 

gyújtogatás) [2-7] év 

10. Uzul de armă fără drept(fegyver engedély nélküli használata) 

11. Tentativă de omor  (gyilkosssági kísérlet) [5-10] év 

12. Omor(gyilkosság) [10-20]  év 

13. Loviri sau alte violențe (testi sértés) 3 hónaptól-2 évig 

Tehát minden bűncselekmény felismerése és a büntetés meghatározása 1 pont, 

összesen 13 pont 

V. 

  3 eset -3 pont 

 mindegyik kérdésre megadott válasz, érveléssel együtt( van-e Romániában? Ha nincs, 

miért? Szükségünk lenne ilyenre?) -6 pont 

 hiányos érvelés esetén csak fele az eredeti pontozásnak 

Tehát: mindenik  eset 1 pont, összesen 9 pont 

VI. 

 három eset amikor a kiskorú egyedül dönt -3 pont 

 három amikor szülői engedély szükséges -3 pont 

A vélemények kifejtésekor a következő kérdésekre is válaszolni kell: 

 miért jó a szabályozás?-1 pont 

  miért nem jó?-1 pont 

 miben kell változtatni és hogyan nézne ki ez a változtatás?-2 pont 

  

Tehát: mindenik eset  1 pont, vélemény 4 pont, összesen 10 pont 

 

VII. 

 a jogszabály konkrét megjelölése - 1 pont  

 mit foglal pontosan magába, pár mondatos, rövid összefoglaló -2 pont 

 vélemény kifejtése + módosítási javaslat - 5 pont 

 példák, esetek felhasználása a vélemény alátámasztásában -2 pont 

Összesen 12 pont 

VIII. 



 

 mit jelent a képmáshoz való jog- 2 pont 

 mikor szükséges engedélyt kérni -1 pont 

 fényképezés és fénykép közzététele, külön tárgyalni -2 pont 

 külön tárgyalni a különböző esteket (utcán, rendezvényen, otthon)-3 pont 

 külön tárgyalni azt, hogy otthon az udvaron vagy a lakásban-1 pont 

 számít-e, hogy előnyös vagy sem a kép -1 pont 

 számít-e, hogy ki készíti a fényképet -1 pont 

 példák -1 pont 

12 pont 

 

Összesen 120 pontot lehet elérni. 

 

 


