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JOGI KI MIT TUD? 

     

       Jogi verseny diákoknak 

    

 

 

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

 

1. Létezik halálbüntetés Romániában? 

a) Igen, de csak nagyon súlyos bűncselekményekért. 

b) Nem, semmilyen esetben sem. 

c) Igen, bármilyen bűncselekmény esetén. 

d) Csak akkor, ha legalább két ember meghalt. 

 

2. A román jogrendszerben létezik az esküdtszék? 

a) Igen, 11 tagja van. 

b) Igen, 5 tagja van. 

c) Nem. 

d) Csak bizonyos bűncselekmények esetén. 

 

3. Kiskorú dolgozhat éjjel? 

a)   Igen. 

b)   Igen, ha kevesebb mint 6 órát dolgozik. 

c)   Nem, ha emiatt nem tud iskolába járni. 

d)   Nem. 

 

4. A román alkotmány szerint ki a végrehajtó hatalom? 

a) Államfő; 

b) Kormány;  

c) Polgármesteri hivatal; 

d) Legfelsőbb Bíróság. 

 

5. Ha engedély nélkül lépsz be egy barátod Facebookjára, 

bűncselekménynek számít? 

a) Nem, soha. 

b) Igen, mivel nem kaptam rá engedélyt. 

c) Nem, ha azelőtt egy hete megengedte, hogy egyszer belépjek. 
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d) Igen, mert engedély nélkül csak a közeli családtagok tehetik meg. 

 

6. Mit jelent a fellebbezés? 

a) Határozat újravizsgáltatása. 

b) Ez nem egy jogi fogalom. 

c) Az a folyamat, amikor újra kihallgatnak egy vádlottat. 

d) A kompetens bírónak küldik az ügyet. 

 

7. Hány éves kortól köthet valaki munkaszerződést szülői engedély nélkül? 

a) 18 éves kortól. 

b) 16 éves kortól. 

c) 15 éves kortól. 

d) 14 éves kortól. 

 

8. Hány éves kortól köthet házasságot valaki? 

a) Ez nem korhoz kötött. 

b) Bizonyos feltételek teljesítése esetén 14 éves kortól. 

c) Bizonyos feltételek teljesítése esetén 16 éves kortól. 

d) Csak 18 éves kortól. 

 

9. Ki írhat végrendeletet? 

a) Bárki, aki betöltötte a 18. életévét. 

b)  Bárki, kortól függetlenül. 

c) Csak olyan személy, akinek a vagyona meghalad egy bizonyos 

összeget. 

d)  A szülő is írhat végrendeletet a gyereke nevében. 

 

10. Bűncselekmény az, ha egy személy lakásába engedély nélkül mész be? 

a)   Igen, mivel ez magánlaksértésnek számít. 

b)   Igen, de csak abban az esetben ha nem ismered a tulajdonost. 

c)   Nem, ha nem viszel el semmit. 

d)   Nem, ha nem vesz észre. 

 

11. Érvényes-e az a szerződés, amelyen keresztül a gyerek a szülei 

engedélye nélkül adja el a családi autót? 

a)   Igen, ha az csak a gyerek nevén van és betöltötte a 18. életévét. 

b)   Igen, hiszen ő is használja. 

c)   Nem, ha ő sosem használta. 

d)   Nem, mivel minden családtag alá kell írja a szerződést. 
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12. Bárki tarthat otthon lőfegyvert? 

a)   Nem, csak ha engedélye van rá és betartja az erre vonatkozó 

szabályokat.  

b)   Nem, mert csak állami alkalmazottaknak lehet fegyverük. 

c)   Igen, nem szükséges külön engedély erre. 

d)   A fegyver méretétől függ. 

 

13. Hány éves korig kötelesek eltartani a szülők a gyerekeiket? 

a)   18 éves korig, minden esetben. 

b)   16 éves korig, minden esetben. 

c)   21 éves korig, ha a gyerek folytatja a tanulmányait és még nincs 

jövedelme. 

d)   26 éves korig, ha a gyerek folytatja a tanulmányait és még nincs 

jövedelme. 

 

14. Mi történik, ha valaki jogosítvány nélkül vezet gépkocsit közutakon? 

a)   Semmi, ha van az autóban olyan személy is, akinek van 

jogosítványa. 

b)   Csak pénzbüntetést kap. 

c)   Bűncselekményt követ el. 

d)   Csak a mellette ülő embert büntetik meg, ha van jogosítványa. 

 

15. Lehet egy bíró bármilyen politikai párt tagja? 

a)   Igen. 

b)   Igen, ha ez egy külföldi párt. 

c)   Nem, ha a rokonai is tagjai a pártnak. 

d)   Nem. 

 

16.  Minden tárgyalás nyilvános? 

a)  Igen, kivétel nélkül. 

b)   Igen, kivételekkel. 

c)   Nem, egy sem nyilvános. 

d)   Nem, ha több mint 10 vádlott van. 

 

17. Legális az abortusz Romániában? 

a)  Igen, a terhesség bármely szakaszában. 

b)  Igen, a terhesség 14. hetéig.  

c)  Nem, csak ha nemi erőszak áldozata lett a kismama.  

d)  Nem, kivételek nélkül. 

 

18. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? 

a) A jogaink korlátlanok. 
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b) A kiskorúaknak nincs semmihez sem jogunk. 

c) A törvény előtt mindenki egyenlő. 

d) Mindenki a saját törvénye szerint él. 

 

19. Ki a kiskorú? 

a) Aki nem töltötte be a 18. évet. 

b) Aki még a szüleivel lakik. 

c) Aki 16 éves korában megnősült/férjhez ment. 

d) Akinek még nincs személyi igazolványa. 

 

20. Mit jelent a „gyermek mindenek felett álló érdeke”? 

a) Mindenki ki kell szolgálja, tejben vajban kell fürdetni. 

b) A vele kapcsolatos döntésekben, első sorban az ő érdekeit kell szem 

előtt tartani. 

c) Ő dönthet a vele kapcsolatos kérdésekben.  

d) A gyermek hogyléte után mindenkinek érdeklődnie kell. 

 

21. Gyerekelhelyezésnél hány éves kortól kell a hatóságoknak kötelezően 

kikérni a gyermek véleményét is? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

 

22. Főszabály szerint hány éves kortól nem büntetendő a szexuális 

kapcsolat létesítése? 

a) 14 

b) 15 

c) 16 

d) 18 

 

23. Ha Lukács Józsi feleségül veszi Szabó Manyit, nem vehetik fel a 

következő családnevet: 

a) Lukács 

b) Szabó 

c) Lukács-Szabó 

d) Kovács 

 

24. Rosszul sikerült dolgozat esetén nincs jogunk: 

a) Újra írni a dolgozatot. 

b) Megnézni a javítókulcsot. 

c) Megfellebbezni a jegyet. 

d) Következőkor jobban tanulni. 
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25. Melyik állítás hamis: 

a) Az állam biztosítja az ingyenes oktatást.  

b) A diákok ingyenes orvosi ellátásban részesülnek. 

c) A diáknak joga van a szünidőhöz. 

d) A diáknak joga van lógni az órákról. 

 

26. Melyik állítás hamis? 

a) Amikor a rendőr megállít, kötelezően be kell mutatkoznia. 

b) Amikor a rendőr megállít, kötelesek vagyunk odaadni a személyinket. 

c) Ha valaki nem ismeri a román nyelvet, anyanyelvén is beszélhet a 

rendőrrel, tolmács segítségével. 

d) Ha a rendőr megbüntet, az végleges, kötelezően ki kell fizessük a 

büntetést. 

 

27. Ha valakit őrizetbe vesznek 

a) Nincs joga ügyvédhez. 

b) Nincs joga tolmácshoz. 

c) Joga van a hallgatáshoz, vagyis ahhoz hogy ne mondjon semmit. 

d) Nincs joga ahhoz, hogy felhívja egy családtagját. 

 

28. Ki nem kerülhet börtönbe egy bűncselekmény elkövetéséért? 

a) A tettes. 

b) A felbujtó. 

c) A bűnsegéd. 

d) A tettes szülei. 

 

II. Ha az apának a családneve Nagy és az anyának Kis, milyen 

családneve lehet a gyereknek? Írjátok le a lehetséges megoldásokat. 
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III. Milyen intézmény látható az alábbi fényképen? Írjátok le az intézmény 

nevét és ha tudjátok, akkor azt is, hogy hol található. 

 

 
 

IV. A Központi hírszerzés című filmben a szereplők különböző 

bűncselekményeket követnek el. Soroljátok fel ezeket és keressetek 

utána, hogyan bünteti őket a törvény. Pl. az első ilyen bűncselekmény 

a testi sértés. A filmet a következő linken nézhetitek meg: 

http://filmvilag.org/go/film/278745 

 

V. Hallottatok-e arról, hogy létezik Alabamában egy olyan törvény, amely 

tiltja a bekötött szemmel való kerékpározást? Keressetek 3 hasonló 

meghökkentő, esetleg vicces törvényt bárhonnan a világból. Az 

általatok felhozott estekben fejtsétek ki, hogy Romániában van-e 

hasonló jogszabály, vagy ha nincs ilyen, akkor szerintetek miért 

nincs, esetleg szükség lenne-e rá? 

 

VI. Romániában a kiskorúak egyedül is vásárolhatnak üdítőt, de csak 

szülői beleegyezéssel vehetnek részt az Untold fesztiválon. 

Ugyanakkor a kiskorúak egyedül is vehetnek vonatjegyet, ellenben 

tetoválást nem csinálhatnak csak szülői beleegyezéssel. 

Mutassatok be hasonló példákat, amikor egy kiskorú egyedül is 

meghozhat ilyesfajta döntéseket és olyan eseteket, amikor szülői 

beleegyezés szükséges. Fejtsétek ki a véleményeteket ezekről az 

estekről.  (3-3 példát hozzatok mindkét esetben, jó így ez a 

szabályozás, kéne változtatni rajta stb.). 

 

VII. Romániában van egy olyan törvény, amely tiltja, hogy kiskorúakat 

alkohollal szolgáljanak ki. Mit gondoltok erről, egyet értek ezzel vagy 

http://filmvilag.org/go/film/278745
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nem? Fejtsétek ki a véleményetek erről a jogszabályról? Ha 

változtatnátok rajta, akkor hogyan? (max 500 szó) 

 

VIII. Mi a véleményetek arról, hogy a megkérdezésetek nélkül készítenek 

rólatok egy fényképet az utcán vagy egy rendezvényen, esetleg akkor, 

amikor otthon vagytok és a titeket ábrázoló fotót közzéteszik egy 

közösségi oldalon? Szerintetek milyen esetben történik jogsértés? 

 

 

 

Jó munkát kívánunk!  


