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Általános tudnivalók

I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése

A szaktanár csak a javítási útmutatóban megfogalmazott válaszelemeket fogadhatja el.
Az ettől való eltérés elfogadhatóságára a javítási-értékelési útmutatóban külön utalás található.
A nem zárt végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden olyan
megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a javítási útmutatóban szereplő válasszal.
(Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldásokat „/” jellel választottuk el.)
A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik

• Rossz vagy hiányzó válasz esetén 0 pontot kell adni.
• Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, az
összes elem megjelölése esetén a válaszra 0 pontot kell adni.
Ha a feladat meghatározza a válaszelem(ek) számát és a vizsgázó ennél többet jelöl meg,
akkor az elért pontszámot csökkenteni kell a többletválaszok számával.
Ha a feladat nem határozza meg a lehetséges jó válaszok számát (ezt a vizsgázónak tudnia
kell) és ennél a vizsgázó többet jelöl meg, akkor is az elért pontszámot kell csökkenteni a
többletválaszok számával.
A feladatokra 0-nál kevesebb pont nem adható.

• Azoknál a feladatoknál, amelyeknél meghatározott számú válaszelemet kell felsorolni, és
a vizsgázó ennél többet ír, akkor a válaszokat a beírás sorrendjében kell értékelni.

• A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható.
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK
1. feladat

Összesen 3 pont

Alaptörvényben, a terrorizmus elleni, menekültügyi
2. feladat

Összesen 7 pont

amerikai rendvédelmi modell

szocialista- kommunista egypárti
rendvédelmi modell

E, H, K

A, C, F, J

3. feladat

Összesen 2 pont

I. d) A rendőrség feladatai ellátásához szerződés alapján közreműködőt vehet igénybe.
II. b) Ha az igazoltatást kérő kéri, és a személyazonosságát igazolja, a rendőr a kérést
teljesíti.
4. feladat

Összesen 6 pont

A) Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el.
B) szolgálati út
C) rövid, világos, határozott, érthető, egyértelmű, végrehajtható
Megjegyzés: ha a vizsgázó a C) válaszelemre a megadottól eltérő, de tartalmilag helyes
választ ad, el kell fogadni.
5. feladat

Összesen 6 pont

A) c) A kriminalisztika önállósult szakterülete, …….
B) b) A krimináltechnika azon ága, amely a nyomok keletkezésének ……
C)
Nyomok osztályozása
Nyomképző fajtája
7.,
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Keletkezési mechanizmus
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6. feladat

Összesen 6 pont

szabálysértési őrizet

elővezetés idézés

d

e

rendbírság

b

sértett

védő

a

f

h

7. feladat
szabálysértési;

Összesen 3 pont
megváltoztathatja, visszavonhatja;

járásbíróság

8. feladat

Összesen 5 pont

A) tartalmát napokban kell meghatározni:
5) elzárás
B) meg nem fizetés estén át kell váltani:
4) pénzbüntetés
C) a bűncselekményt foglalkozásának felhasználásával szándékosan követi el:
2) foglalkozástól eltiltás
D) csak nem magyar állampolgárral szemben alkalmazható:
1) kiutasítás
E) azzal szemben alkalmazható, aki a cselekmény elkövetéséhez járművet használt:
3) járművezetéstől eltiltás
A) ...5… B) …4… C) ...2… D) ...1… E) ...3…
9. feladat
2015. évi XLII. törvény

Összesen 4 pont
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról
szóló

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
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10. feladat

Összesen 6 pont

A) valódi, B) változtatott, C) koholt, D) tagolt, E) mozgó, F) élő
11. feladat

Összesen 4 pont

A) Hajdú-Bihar megye, Fejér megye, Budapest főváros ebben a sorrendben a második
legfertőzöttebb közigazgatási egység.
B) Az összes olyan bűncselekmény, amelyről a hatóságok nem szereznek tudomást, így
nem is indul büntetőeljárás és a statisztikában sem jelennek meg ezek a számok.
Megjegyzés: a B) válaszelemnél minden más megfogalmazású, de a megadottal
tartalmában megegyező válasz elfogadható.
12. feladat
bilincs,

Összesen 4 pont
testi kényszer,

útzár,

vegyi eszköz

13. feladat

Összesen 4 pont

A)

a) polgári védelmi szakterület
b) iparbiztonsági szakterület
c) tűzoltósági szakterület

B)

d) ) „Magyarország szolgálatában a biztonságért!”
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK
A SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE
A javítás megkönnyítése érdekében a megoldásban vastagítással emeltük ki azokat
a fogalmakat, melyeket a válasz kidolgozása során mindenképpen elvárunk a vizsgázótól, mert
azok a tartalmi kifejtés és a szaknyelv alkalmazása szempontjából is lényegesek.
Aláhúzással jelöltük azokat a szövegrészeket, melyek a megadott részkérdések és
szempontok összefüggéseit fogalmazzák meg.
A szöveges feladatok értékelése
A szöveges, kifejtendő feladatokra 80 pont adható, amit úgy kell vizsgaponttá alakítani,
hogy a II. részre adott pontszámot kettővel kell osztani. Ha az osztás törtszámot eredményez,
akkor felfelé kell kerekíteni.
A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
• helyes feladatmegoldás,
• szaknyelv alkalmazása,
• logikus felépítés,
• megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
1. A helyes feladatmegoldás értékelése
A helyes feladatmegoldás során a vizsgázónak minden feltett kérdésre válaszolnia kell
minden megadott szempont figyelembevételével. A megadott szempontok között maga állíthat
fel logikai sorrendet. Az értékelés során elsősorban tehát azt kell figyelembe venni, hogy
a válasz milyen mértékben és mélységben tárja fel a problémát. Nem lehet szervesen különválasztani a logikus felépítéstől, hiszen fontos, hogy az egyes kérdések közötti logikai kapcsolatot is felismerje a tanuló. Ha a vizsgázó válaszában a javítási útmutatóban meg nem jelenített
összefüggésre mutat rá, és az a feladat megoldás szempontjából értékelhető, arra is adható pont.
Az értékelés során az alábbi tartalmi jegyekre kell koncentrálni:
• A részkérdések illetve szempontok kifejtése tartalmazza a szükséges szakkifejezésekkel a válasz valamennyi lényeges elemét;
• Az egyes részkérdések és szempontok közötti kapcsolatot megteremtve, a problémamegoldás során felismeri, és megválaszolja a fontos összefüggéseket;
• A tartalmi kifejtés során az egyes részkérdéseket a megadott szempontok szerint
a szükséges mélységben fejti ki.
Amennyiben a feladatmegoldás értékelése 0 pont, akkor a feladat összértékelése is 0 pont kell,
hogy legyen. A feladatmegoldás értékelése az alábbiak szerint történik.
Rövidebb kifejtést igénylő feladat
9–10 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre a szükséges mértékben
válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt
az egyes részkérdések között. A válaszában
minden lényeges tanult szakkifejezést
helyesen alkalmazza.
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Komplex feladatok
14–16 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre a megadott szempontoknak megfelelően a szükséges mértékben válaszolt. Válaszában kapcsolatot
teremt az egyes részkérdések között. A
válaszában minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza.
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6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a részkérdések legalább felére a szükséges mértékben jól válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt az egyes részkérdések között. A válaszban minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza.
3–5 pont akkor adható, ha legalább egy részkérdést teljes egészében kidolgozott, a többi
kidolgozását megkezdte, és a válaszban
vannak a fentieknek megfelelő értékelhető
elemek.
1–2 pont akkor adható, ha legalább egy részkérdést megválaszolt, vagy több kidolgozását
is megkezdte, de a teljes, a kívánalmaknak
megfelelő kifejtésig nem jutott el.

9–13 pont akkor adható, ha a vizsgázó valamennyi részkérdésre válaszol a megadott
szempontok többségének érintésével. A válaszban minden lényeges tanult szakkifejezést helyesen alkalmazza.

5–8 pont akkor adható, ha a részkérdések,
és a megadott szempontok legalább felét
túlnyomó részt kidolgozta, a többi kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak
a fentieknek megfelelő értékelhető elemek.
1–4 pont akkor adható, ha legalább egy
részkérdést megválaszolt a hozzá kapcsolódó szempontok szerint, de a teljes, a kívánalmaknak megfelelő kifejtésig nem jutott
el.
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltanem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban lán nem válaszol a kérdésekre, illetve a vánincsen értékelhető elem.
laszban nincsen értékelhető elem.
2. A szaknyelv alkalmazásának értékelése
A szaknyelv alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a vizsgázó a feladatok
mindegyikében a már tanult ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a szakkifejezések
pontos és odaillő használata nélkül. Fontos, hogy a javítási, értékelési útmutatóban megvastagítással kiemelt szakkifejezések a válaszban szerepeljenek. Az összesítés szempontjából
az erre az értékelési szempontra adott 0 pont nem jelent összesített 0 pontot is egyben.
Rövidebb kifejtést igénylő feladat
3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma megoldása során valamennyi lényeges
szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel
pótolja.
1–2 pont akkor adható, ha a probléma megoldása során a szakkifejezéseket csak kisebb
mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos
megnevezést használja, de az általa használt
megnevezés utal a helyes kifejezésre.

Komplex feladatok
6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó
a probléma megoldása során valamennyi lényeges szakkifejezést pontosan írja le, és
helyesen alkalmazza. Következtetéseiben
a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott
szakkifejezésekkel pótolja.
3–5 pont akkor adható, ha a probléma megoldása során a szakkifejezéseket csak
kisebb mértékben alkalmazza, esetleg nem
a pontos megnevezést használja, de az általa
használt megnevezés utal a helyes kifejezésre vagy azokat körülírja.
1–2 pont akkor adható, ha legalább néhány
olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a válasz, mely a feladat megoldása szempontjából lényeges.
0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltanem használ szakkifejezéseket még körülírás- lán nem használ szakkifejezéseket még kösal sem.
rülírással sem.
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3. A logikus felépítés értékelése
Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, az e szempontra adott 0 pont nem
jelenti azt, hogy az egész feladatmegoldás is 0 pontot ér.
3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma kifejtése során az egyes részkérdések közötti
logikai kapcsolatot felismeri, és válaszában a szükséges mértékben levezeti. Emellett a megoldás során tématartó, a forrásokat logikus rendszerben alkalmazza.
1–2 pont akkor adható, ha a részkérdések kifejtése során válaszában eltér a megadott kérdések
logikai sorrendjétől, de az egyes részkérdések között nem teremt logikai kapcsolatot, de
az egyes válaszelemek között van felfedezhető logikai összefüggés.
0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre
egyáltalán nem lehet következtetni.
4. A megszerkesztettség, nyelvhelyesség értékelése
Mindkét feladattípus értékelése azonos módon történik, a nyelvhelyesség szempontjából
lényeges a szabatos, tagolt, igényes fogalmazás, valamint a szöveg megszerkesztettsége is,
ugyanakkor a 0 pont ebben az esetben sem jelenti az egész feladat 0 pontos értékelését.
2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló tagolt és szerkesztett szöveg.
1 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szöveg.
0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre
egyáltalán nem lehet következtetni.
Az általunk javasolt megoldásokban:
• vastagon szedett betűvel jelöltük a kötelező tartalmi elemeket, melyeknek meg kell jelenniük a megoldásban,
• aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a maximálisra értékelt megoldásban.
A megadott megoldási szempontoknak megfelelően minden megoldási javaslatot külön
bekezdésben szerepeltettünk. Ez azonban nem jelent a feladat teljes megoldása során logikai
sorrendet, az ettől való eltérés lehetséges.
A javaslattól eltérő, de az értékelési útmutatónak egyéb szempontból megfelelő tartalmi vagy
logikai felépítésű válaszok is elfogadhatók!
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14. feladat

Összesen 20 pont

A rendőrség és az önkormányzatok együttműködési rendszerét a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény határozza meg. A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a
más helyi rendőri szerv létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az
érintett települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének,
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat közgyűlésének a véleményét.
E szervek vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az
illetékességi területen működő települési, kerületi önkormányzatok képviselő-testületének,
közgyűlésének a véleményét. Amennyiben felmentésről kell dönteni, az illetékes
önkormányzatot tájékoztatni kell.
A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról. A határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom
alakulásáról a határterülettel érintett területi önkormányzatok és megyei jogú városok
közgyűlését a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente, az illetékességi területén lévő
települési önkormányzat képviselő-testületét a rendőrkapitány, a határrendészeti kirendeltség
vezetője vagy kijelölt helyettese felkérésre tájékoztatja.
Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi)
önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani.
Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei
rendőrfőkapitányhoz, a megyei önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz
fordulhat.
A megyei rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok
által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri
vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az
önkormányzatokat tájékoztatni kell.
A rendőrség tájékoztatja az önkormányzatot, ha a lakosság széles körét érintő rendőri
intézkedést tervez végrehajtani, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az intézkedés
eredményességét.
Az önkormányzat képviselő-testülete a rendőrség egyes döntésével, intézkedésével vagy
annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet. Ha az
illetékes rendőri szerv az észrevétellel nem ért egyet, a felettes rendőri szerv vezetője az
észrevételt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről - tizenöt napon belül - az önkormányzatot
tájékoztatja.
A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő
rendőrkapitányság, vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjével a helyi közbiztonságot
érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének
összehangolása érdekében.
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15. feladat

Összesen 30 pont

Az ügyészség független, csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet,
melynek működését törvény szabályozza. A szervezetileg 4 szintre tagozódik. A Legfőbb
Ügyészség alatt Fellebbviteli Ügyészség, majd a megyei, fővárosi főügyészségek, végül
legalsó szinten a helyi ügyészségek működnek.
Az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét
érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő
cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes
cselekmények megelőzését.
Az ügyészség a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben (továbbiakban: Be.)
meghatározott ügyekben nyomoz, ezen túl felügyel arra, hogy a nyomozó hatóságok az
önállóan végzett nyomozást a törvény rendelkezéseit megtartva végezzék. Ez az úgynevezett
nyomozás feletti felügyelet. Az ügyészség törvényben meghatározott egyéb jogokat gyakorol
a nyomozással összefüggésben és nem utolsósorban közvádlóként gyakorolja a vádemelés
közhatalmi jogkörét.
Az ügyészség a bírósági eljárásban képviseli a vádat, majd törvényességi felügyeletet lát el
a büntetés-végrehajtás során.
A büntetőeljárás során az ügyészség a jogszabályban meghatározott jogai gyakorlásával
minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a nyomozó hatóság
tevékenységét törvényesen, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a bűncselekmény
gyanújának megállapítása, illetve a vádemelés kérdésében történő döntésre alkalmas
módon teljesítse.
A nyomozásra vonatkozó intézkedéseiért, az általa elvégzett eljárási cselekmények, az általa
tett intézkedések és meghozott határozatok megalapozottságáért, jogszerűségéért az
ügyészség a felelős.
Az ügyészség elbírálja a nyomozás során előterjesztett, a feladatkörébe tartozó
jogorvoslati kérelmeket, gondoskodik arról, hogy a nyomozás során a büntetőeljárásban
részt vevő személyek jogai érvényesüljenek.
Kizárólag az ügyészség nyomoz az olyan bűncselekmények miatt indult ügyekben,
amelyekben – az állami szervek törvényes működése, a közélet tisztaságába vetett
bizalom megóvása és erősítése – garanciális okból alapvető követelmény a nyomozást
végző szerv függetlensége.
A nyomozás során, a vádemelés előtt a bíróság hatáskörébe utalt kérdésekben a
nyomozási bíró dönt. A nyomozási bíró a törvényszék illetékességi területén lévő
ügyészségek által folytatott eljárás során jár el. Tevékenységét a Be. szabályozza.
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A nyomozási bíró döntésének két formája lehet. Egyrészt ülést tart kiemelt eljárási
ügyekben, úgymint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés
elrendelése, letartóztatás meghosszabbítása, elmeállapot megfigyelésének elrendelése
vagy iratok alapján dönt minden más, a hatáskörébe utalt kérdésben. Ilyen lehet például a
védő kizárása, európai vagy nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása és visszavonása
vagy a rendbírság elzárásra történő átváltoztatása.
A nyomozási bíró határozata elleni fellebbezést a törvényszék másodfokú tanácsa bírálja el.

16. feladat

Összesen 30 pont

A tudósításból megismerhetően Boba község vasútállomásának közelében egy vasúti
tartálykocsiból cseppfolyós szén-dioxid szivárgott, amely veszélyes anyagként a
környezetbe kerülve veszélyeztette a lakosságot és környezetet.
A lakosság élet és testi épségének megóvása érdekében, valamint a rendvédelmi speciális
egységek zavartalan működése érdekében a hatóságok úgynevezett biztonsági zónát jelöltek
ki, ahonnan az ott élőket a veszély elhárításának idejére ki kellett menekíteni.
A kimenekítés a közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő
azonnali kivonása. Jelen esetben a veszélyes helyzet olyan gyorsan következett be, hogy az ott
élő emberek biztonsága érdekében azonnal el kellett hagyják lakóhelyüket.
A kitelepítés a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett
területről történő, a veszély-elhárítási tervben meghatározottak szerinti kivonása és
befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése.
A káresemény helyszínén a katasztrófavédelem és rendőrség munkatársai együttesen vettek
részt, így különösen a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint az
egyházashetyei és a kamondi önkéntes tűzoltók, katasztrófavédelmi mobil labor és a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei.
A katasztrófavédelmi mobil laborok a veszélyes anyagok környezetbe kerülésével járó
balesetek esetén az elsődlegesen beavatkozó állomány, így a tűzoltók, mentők, rendőrök
biztonságos munkafeltételeinek megteremtése érdekében, a veszélyes anyagok felderítése,
kimutatása, és nem utolsó sorban a lakosság és a környezet védelme érdekében kerültek
létrehozásra. Ezek a csoportok biztosítják a veszélyhelyzet értékelését szolgáló mérgező,
fertőző vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározását.
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A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat a katasztrófavédelem kárterületi tevékenységét
irányító és koordináló szervezeti egység. A káresemény során figyelemmel kíséri a területén
történt beavatkozásokat, tanácsaival segíti a helyszíni tevékenységet a káresemény
felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozói állomány tevékenységét.
Általános szabály, hogy tisztázni kell a kárterület jellegét, kiterjedtségét a kárterületen jelen
levő veszélyes anyagok minőségét, töménységét. A szakfelderítés keretében információt kell
gyűjteni a kárterületen található sérültekről, veszélyeztetett személyekről és számukról, fel
kell tárni, hogy másodlagos veszélyforrás van-e a helyszín közelében, mint például felszíni
vizek, vagy közművezetékek. Fel kell mérni az egyéni védőeszközök alkalmazásának
szükségességét és azok fajtáját.
Mérgező anyaggal szennyezett, úgynevezett vegyi kárterületen egyéni légzésvédő eszköz és a
szennyeződés halmazállapotától függően valamely bőrvédő eszköz alkalmazása szükséges.
Indokolt lehet zárt kivitelű, egész testet beborító védőruha, valamint légzőkészülék
alkalmazása.
A rendőrség biztonsági intézkedés keretében a terület lezárására kellett intézkedjen, az
ipari katasztrófa, illetve annak veszélye miatt. Katasztrófa helyszínén a rendőrség feladata a
helyszín, valamint a helyszínre érkező különböző mentőegységek zavartalan munkájának
biztosítására, továbbá közreműködés a forgalom lezárásában és elterelésében, valamint az
élet- és vagyonmentésben.
Megjegyzés: A szöveges, kifejtő feladat esszéinek javítása során elfogadható minden olyan
eltérő megfogalmazású válasz, amely tartalmilag megegyezik a megadottal.
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