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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 4 pont
 

 
 

2. feladat Összesen 5 pont

 
A) c);  B) a);  C) a);  D) a);  E) b) 

 
3. feladat Összesen 3 pont

 
A) beléptető rendszer;  B) szolgálati jármű;  C) lövedékálló mellény 

 
 

4. feladat Összesen 3 pont
 
A) angolszász rendőrségi modell; 
B) kontinentális rendőrségi modell;  
C) pártállami rendőrségi modell 
 
 

5. feladat Összesen 5 pont
 

 
 
 

 
6. feladat Összesen 3 pont

 
A) fokozatosság;  B) jogszerűség;  C) objektivitás 
 

7. feladat Összesen 7 pont
 
A) törvényes; B) törvény, érintett; C) megtagadja; D) 24 óra; E) megakadályozni, baleset 

Rendvédelmi szerv Minisztérium 
Információs Hivatal KKM / Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Alkotmányvédelmi Hivatal BM / Belügyminisztérium 
Nemzeti Védelmi Szolgálat BM / Belügyminisztérium 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal PM / Pénzügyminisztérium 

Szolgálati ágak Szolgálatok Szakszolgálatok 
A); D) C); E) B) 
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8. feladat Összesen 6 pont

 
A) polgári védelemi;  B) tűzvédelmi;  C) iparbiztonsági 

 
Megelőzés, felkészülés 

időszaka 
Beavatkozás, mentés, 
kárelhárítás időszaka 

Helyreállítás, újjáépítés, 
tevékenységelemzés időszaka

C) A) B) 
 

9. feladat Összesen 2 pont
 
A) c) 
B) d) 
 

10. feladat Összesen 3 pont
 

b) őrizet;  e) bűnügyi felügyelet;  f) távoltartás 
 

11. feladat Összesen 4 pont
 

A) 2) (40 óra);  B) 8) (30 perc);  C) 4) (25 munkanap);  D) 7) (2 hónap)  
 

12. feladat Összesen 6 pont
 
A) domborzat;  B) sík terep;  C) világtájak;  D) tájolás;  E) csillapító folyadék;  

F) rendszámtábla 
 

13. feladat Összesen 6 pont
 
A) 3;  B) 7;   C) 6;  D) 1;  E) 4;  F) 2 

 
14. feladat Összesen 3 pont

 
a)      c)      d)      
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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 külön-
választani a logikus felépítéstől, hiszen fontos, hogy az egyes kérdések közötti logikai kapcso-
latot 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 szakkifeje-
zésekkel a válasz valamennyi lényeges elemét; 

• Az egyes részkérdések és szempontok közötti kapcsolatot megteremtve, a problé-
mamegoldás 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 Komplex feladatok 
9–10 pont akkor adható, ha a vizsgázó vala-
mennyi részkérdésre a szükséges mértékben 
válaszolt, válaszában kapcsolatot teremt 
az egyes részkérdések között. A válaszában 
minden lényeges tanult szakkifejezést 
helyesen alkalmazza. 

14–16 pont akkor adható, ha a vizsgázó va-
lamennyi részkérdésre a megadott szem-
pontoknak megfelelően a szükséges mér-
tékben válaszolt. Válaszában kapcsolatot 
teremt az egyes részkérdések között. A 
válaszában minden lényeges tanult szakki-
fejezést helyesen alkalmazza. 
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6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a rész-
kérdések legalább felére a szükséges mérték-
ben jól válaszolt, válaszában kapcsolatot te-
remt az egyes részkérdések között. A válasz-
ban minden lényeges tanult szakkifejezést he-
lyesen alkalmazza. 

9–13 pont akkor adható, ha a vizsgázó vala-
mennyi részkérdésre válaszol a megadott 
szempontok többségének érintésével. A vá-
laszban minden lényeges tanult szakkife-
jezést helyesen alkalmazza. 

3–5 pont akkor adható, ha legalább egy rész-
kérdést teljes egészében kidolgozott, a többi 
kidolgozását megkezdte, és a válaszban 
vannak a fentieknek megfelelő értékelhető 
elemek.  

5–8 pont akkor adható, ha a részkérdések, 
és a megadott szempontok legalább felét 
túlnyomó részt kidolgozta, a többi kidol-
gozását megkezdte, és a válaszban vannak 
a fentieknek megfelelő értékelhető elemek. 

1–2 pont akkor adható, ha legalább egy rész-
kérdést megválaszolt, vagy több kidolgozását 
is megkezdte, de a teljes, a kívánalmaknak 
megfelelő kifejtésig nem jutott el. 

1–4 pont akkor adható, ha legalább egy 
részkérdést megválaszolt a hozzá kapcso-
lódó szempontok szerint, de a teljes, a kívá-
nalmaknak megfelelő kifejtésig nem jutott 
el. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 
nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban 
nincsen értékelhető elem.  

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyálta-
lán nem válaszol a kérdésekre, illetve a vá-
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 megvasta-
gítással 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 Komplex feladatok 
3–4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a prob-
léma megoldása során valamennyi lényeges 
szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen al-
kalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifej-
tést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel 
pótolja. 

6–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó 
a probléma megoldása során valamennyi lé-
nyeges szakkifejezést pontosan írja le, és 
helyesen alkalmazza. Következtetéseiben 
a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott 
szakkifejezésekkel pótolja. 

1–2 pont akkor adható, ha a probléma megol-
dása során a szakkifejezéseket csak kisebb 
mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos 
megnevezést használja, de az általa használt 
megnevezés utal a helyes kifejezésre.  
 

3–5 pont akkor adható, ha a probléma meg-
oldása során a szakkifejezéseket csak 
kisebb mértékben alkalmazza, esetleg nem 
a pontos megnevezést használja, de az általa 
használt megnevezés utal a helyes kifeje-
zésre vagy azokat körülírja. 
1–2 pont akkor adható, ha legalább néhány 
olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a vá-
lasz, mely a feladat megoldása szempont-
jából lényeges. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán 
nem használ szakkifejezéseket még körülírás-
sal sem. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyálta-
lán nem használ szakkifejezéseket még kö-
rülírással sem. 

 
 



Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2212 írásbeli vizsga 7 / 12 2022. május 13. 

  
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 meg-
oldás 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 je-
lenniük a megoldásban, 

• aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, amelyeknek szerepelni kell a maximá-
lisra 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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15. feladat Összesen 20 pont

 
A környezet-, munka- és balesetvédelem jogi, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, 
egészségügyi elírások és intézkedések rendszere, amelynek célja a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtése, a dolgozók egészségének és munkaképességének 
megóvása mellett a társadalom biztonságát garantáló eszközök, technológiák, és 
munkamódszerek alkalmazását is magában foglalja. 
 
A fegyveres szerveknél a környezet-, munka- és egészségvédelem szempontjainak 
érvényesülnie kell minden olyan normában, melyek a szakmai tevékenység ellátásához 
vagy a munkafeltételek biztosításához kapcsolódnak. Így például csak olyan objektumok, 
műszaki berendezések, technikai eszközök kialakítására, beszerzésére, rendszeresítésére 
kerülhet sor, melyek ezeknek a követelményeknek megfelelnek. 
 
A társadalom védelmének elve megköveteli azt, is hogy a rendvédelmi szervek szakmai 
feladataikat olyan eszközökkel, eljárásokkal és módon teljesítsék, melyek a környezetre 
és az egészségre nézve is biztonságosak. Pl. a katasztrófavédelem a tüzek oltása során olyan 
oltóanyagokat, oltási eljárásokat kell, hogy alkalmazzon, melyek a legkisebb mértékben 
jelentenek veszélyt a környezetre, a helyszínen tartózkodók és az oltást végzők egészségére is. 
 
Az állomány tagja részére a rendvédelmi szerv – mint munkáltató – köteles biztosítani a 
biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. Ez magában foglalja a megfelelő 
eszközök és technológiák beszerzését, és rendszeresítését, de az egyéni védőeszközök 
biztosítását is. Ilyenek lehetnek a különféle munkavédelmi ruházati cikkek (pl. bőrvédő és 
légzésvédelmi eszközök, stb.) cikkek, de a képernyős eszközt használók részére biztosított 
védőszemüveg is. Emellett a munkáltató meghatározza azokat a szabályokat és belső 
rendelkezéseket, melyeket az állomány tagjainak be kell tartania a biztonságos 
munkavégzés érdekében. 
 
Ez természetesen összefügg azzal, hogy a rendészeti szervek állományába tartozók az 
általános munkavállalói kötelezettségektől eltérő rendkívüli munkavégzést hajtanak végre, 
és a veszély vállalása hivatásbeli kötelességük. Ennek során a feladat lehet életmentés, 
tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa és kárelhárítás is, melynek során a munkavállalók olyan 
veszélyes környezetben dolgoznak, ahol a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat 
sérülés, egészségromlás vagy akár haláleset is. A fegyveres szerv állományába tartozó 
feladatait a veszély vállalásával, élete és testi épsége kockáztatásával elöljárója utasításai 
alapján köteles végrehajtani. 
 
Mindez természetesen kifejeződik a 2015. évi XLII. tv./Hszt. rendelkezéseiben is, egyrészt 
az állomány szolgálati kötelezettségeinek, fegyelmi és függőségi viszonyainak meghatározása 
során, hiszen az állomány tagja köteles valamennyi normát, és utasítást követni, így a 
munkavédelmi szabályokat is. Másrészt az egyes veszélyes munkakörök ellátásához 
bizonyos plusz juttatások kapcsolódnak (illetménypótlékok, munkaidő kedvezmény, stb.). 
 
A fegyelmi és függőségi viszonyban lévők esetében az elöljáró kötelessége a megfelelő, 
egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítása, míg az alárendelt köteles 
munkáját a munkavédelmi szabályok betartásával végezni. 
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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény/Munkavédelmi törvény tartalmazza az 
állami szervek munkavédelmi feladatait, mely a fegyveres szerveknél kivételes 
követelményeket és eljárási rendet enged meg.  
 
Ugyanakkor a munkavállaló védelmét szolgálják a Hszt. azon rendelkezései is, melyek a 
hivatásbeli kötelezettség teljesítése során elszenvedett balesetek következményeként 
jelentkező sérülés és egészségromlás estén garantálják azt, hogy az állomány tagja kárt, 
érdeksérelmet ne szenvedhessen el. Ilyen pl. a gyógykezelés idejére járó teljes táppénz, 
vagy ha a szolgálat ellátására alkalmatlanná válik, a nyugállományba helyezés. 
 
A munkahelyi balesetek jelentésének, és kivizsgálásának kidolgozott eljárásrendje van, 
melyet az elöljáróknak – különös tekintettel az állományilletékes parancsnokokra – és az 
alárendelteknek is követni kell. Ám ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a baleset amiatt 
következett be, mert a munkavállaló nem tartotta be a munkavédelmi előírásokat, akkor 
fegyelemsértés megállapítására és fegyelmi büntetés kiszabására, továbbá a munkavállaló 
kártérítési kötelezettségének megállapítására is sor kerülhet. 
 
 

 
16. feladat Összesen 30 pont

 
Megjegyzés: A javítás során elsősorban azt kell értékelni, hogy a vizsgázó milyen mértékben 
fedezi fel a műben – mint történeti tényállásban – azokat a releváns tényállási elemeket, melyek 
egy-egy bűncselekmény megállapítása szempontjából jelentőséggel bírnak. Emellett tisztában 
van-e az elhatárolási kérdésekkel, képes-e a hiányzó tényállási elemeket kiemelni, melyek 
ismerete nélkül a cselekmények pontos ütköztetése és minősítése nem lehetséges. 
A válasznak tartalmaznia kell az egyes elkövetők felelősségére vonatkozó következtetéseket, 
főként azokat, melyek az esetleges büntethetőségi akadályok megítélése szempontjából 
relevanciával bírnak. 
Az általunk alábbiakban ismertetett elméleti megoldás is ilyen. 
 
A mű alapján több bűncselekmény is megvalósul, illetve megvalósulni látszik. A részegen 
mulatozó vitézek társtettesi minőségben megvalósíthatták a garázdaság bűncselekményét, 
amennyiben a cselekményt közterületen vagy nyilvános helyen követték el, erre 
vonatkozóan viszont a mű nem tartalmaz pontos utalást. A szöveg szerint a mulatozás „az 
ősi házban” vagy még inkább annak udvarán zajlik, melyet Toldi György „az eresz alól 
gyönyörködve nézi”. Azt nem tudjuk, hogy bekerített helyen történik-e mindez, de annyi biztos, 
hogy a telek végében, ahol Miklós ül „palánk” vagy „deszkabástya”, azaz valamilyen kerítés 
található. Ha a cselekmény nem közterületen vagy nyilvános helyen valósult meg, akkor a 
garázdaság bűncselekménye nem állapítható meg. 
 
Az ittasság büntetőjogi megítélése szerint az önhibából eredő ittas állapot nem befolyásolja 
az elkövető büntethetőségét, így a vitézek esetében büntethetőségi akadály nem áll fenn. 
Szintén nem ismert a lehetséges elkövetők pontos létszáma sem, így nem tudjuk eldönteni, 
hogy a cselekményt kettőnél több személy valósítja-e meg, mely esetben csoportos 
garázdaságért felelnének a fentieket is figyelembe véve. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy 
Miklós irányába dárdákat dobálnak, így a garázdaság felfegyverkezve történő elkövetése 
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megállapítható lehet mindegyikük esetében. Ha a garázdaság megvalósul, úgy minden 
vitéz szándékos bűncselekményért felel. 
 
Csakhogy a mű szerint: „Döng a deszkabástya Miklósnak megette, ... Mely ugyan fejétől sem 
járt messze néha.”, vagyis az élet kioltására alkalmas dárdák akár halálos sérülést is 
okozhattak volna. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a vitézek tudatában meg kellett 
jelenjen a súlyos, akár halálos sérülés bekövetkezésének reális veszélye is, de a 
költeményből arra következtethetünk, hogy valójában szándékuk nem irányult sérülés 
okozására. Ebben az esetben tehát sérülés okozása esetén a testi sértés gondatlan alakzatát kell 
megállapítani. Mivel Miklóst ténylegesen csak egyikük találta el, így a többiek esetében a testi 
sértés vagy emberölés bűncselekménynek még a kísérlete sem valósult meg.  
 
Az a vitéz, amelyik Miklóst vállon találta önálló tettesként gondatlan testi sértésért felel, 
mivel bár szándéka nem irányult sérülés okozására, de könnyelműen bízott a saját 
képességeiben. A mű nem utal arra, hogy sérülés keletkezett-e, és ha igen, az milyen 
mértékű volt. Amennyiben a sérülés 8 napon belül gyógyul, az elkövető gondatlan könnyű 
testi sértésért felel akkor, ha a sértett a magánindítványát előterjeszti vele szemben. A 
magánindítvány hiánya másodlagos büntethetőségi akadály.  
 
Ha a sérülés 8 napon túl gyógyul, akkor a gondatlan súlyos testi sértés is megvalósul a 
csoportosan és/vagy felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette mellett (feltéve, ha a 
fentebb leírtak miatt a garázdaság is terhére értékelhető). Mindkettő hivatalból üldözendő, 
így a sértett kívánalmának nincs relevanciája a büntethetőség szempontjából. 
 
Külön ki kell emelni Toldi György szerepét, aki a garázdaság és a Miklós sérelmére 
elkövetett testi sértés bűncselekményét részesként, felbujtói minőségben valósította meg. 
Ő volt az, akinek biztatására a vitézek dárdákat dobtak Miklós irányába.  
 
Miklós cselekménye ezzel szemben halálos eredménnyel járt, mellyel látszólag megvalósult 
az emberölés bűntette. A cselekmény minősítését ugyanakkor befolyásolja, hogy Miklós 
élete, testi épsége végig közvetlen veszélyben volt, és minden valószínűség szerint sérülést is 
szenvedett. Azt nem tudhatta, hogy az őt dárdával dobálók milyen szándékkal cselekszenek. 
Miklós szintén eshetőleges szándékkal cselekedett, amikor a malomkövet a vitézekre 
hajította, hiszen tudata átfogta, hogy sérülést vagy akár halálos eredményt is előidézhet. 
 
Magatartásának büntetőjogi megítélése során figyelembe kell venni, hogy őt érte az élet 
kioltásával is fenyegető jogtalan támadás, mellyel szemben bárki védekezhet. A 
védekezése sem időben, sem okozatosságban nem lépte túl az élet kioltásával fenyegető 
támadás elhárításának szükséges mértékét. Ez akkor is igaz, ha a műnek Miklós erősen 
felindult érzelmi állapotát bemutató sorait figyelembe vesszük. Cselekményét nem 
méltányolható okból származó erős felindulásban elkövetett emberölésként kell értékelni, 
amely az emberölés privilegizált eseti tényállása, hanem a jogos védelem szabályait kell 
alkalmazni. 
 
Tekintettel arra, hogy Miklóssal szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn, esetében nem 
állapítható meg bűncselekmény elkövetése. 
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17. feladat Összesen 30 pont

 
A forrásban megjelölt események több egymással összefüggő természeti katasztrófa 
következményeként bekövetkező civilizációs eredetű katasztrófát eredményeztek. Először 
több nagy erejű földrengés történt melynek következtében egy szökőár zúdult a területre. 
Ezek együttesen vezettek az erőmű felrobbanásához, és a nukleáris katasztrófa 
bekövetkezéséhez. 

 
Az ismert paraméterek szerinti csoportosítás alapján a földrengés, és az azt követő tengerár 
a természeti eredetű, ezen belül földtani katasztrófák csoportjába tartozik, míg a nukleáris 
baleset és az azt kiváltó kémiai (vegyi) eredetű robbanások is civilizációs eredetűnek 
nevezendők. Kiterjedése alapján nemzetközi, mivel közvetlen és közvetett hatásai is több 
országra és kontinensre, bizonyos következményei az egész bolygóra kiterjedtek. 
Hatáserőssége vagy hatásintenzitása szerint egy abszolút mértékű eseménylánc történt, míg 
tér- és időkoordinátái alapján dinamikus, folyamatosan változó helyzet állt elő. A lefolyását 
ugyanakkor szakaszosan érdemes meghatározni, hiszen az első és második fázisa gyorsan 
következett be, míg a nukleáris baleset egy elhúzódó, folyamatos veszélyt jelentő helyzetet 
idézett elő, melynek következményeit csak hosszú évtizedek alatt lehet csökkenteni vagy 
felszámolni. 
 
Az ilyen helyzetekre rendkívül nehéz felkészülni, mert bekövetkezésük csak korlátozottan 
jelezhető előre, emiatt a megfelelő óvintézkedéseket is rövid időn belül lehet csak 
megtenni. A felkészülés során a valaha előfordult legsúlyosabb eseményeket veszik 
figyelembe, és az ilyen veszélyes technológiákat alkalmazó ipari létesítmények tervezése és 
építése során ezeket az ismereteket használják fel, mint ebben az erőműben is, amikor a 
cunami elleni védőgát magasságát 5,7 m-ben állapították meg. Mivel ezen a területen ilyen 
erősségű földrengés nem fordult elő korábban, így nem látszott szükségesnek magasabb 
védőgát megépítése. 

 
Az üzemzavar következtében az erőműből kijutott sugárzó anyag több tíz kilométeres 
területet veszélyeztetett, ahonnan a lakosságot és az erőmű dolgozóit haladéktalanul ki 
kellett menekíteni, és elhelyezésüket, ellátásukat a befogadó-helyeken meg kellett oldani. 
Minderre rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, hiszen az események gyorsan követték 
egymást, a radioaktív szennyezés miatt a területet azonnal el kellett hagyni. A kimenekítés 
majd kitelepítés több lépcsőben, az eseményekre reagálva valósult meg, először 10, 20, 
majd 30 km sugarú körzetben, emellett a lakosság részére jód tabletta kiosztására is sor 
került, melynek önkéntes bevételét javasolták az életkornak megfelelő dózisban. 
 
A káresemény bekövetkezésének oksági tényezőit és a védekezés tapasztalatait vizsgálva 
lehet felkészülni a hasonló eseményekre. Ennek során a veszélyes üzemek létesítésével és 
működtetésével kapcsolatos normák és előírások kiadására vagy a meglévők 
módosítására is lehet javaslatot tenni. Ilyen lehet egyes szabványok kidolgozása, a 
munkafolyamatok meghatározása vagy védőfelszerelések használatának előírása is, pl. 
munkások részére bizonyos területeken gumicsizma vagy más egyéni védőeszközök biztosítása 
és viselése. 

 
A baleset rövid távú következményei között első sorban az erőműben és annak 10 km-es 
körzetében dolgozók élet- és vagyonbiztonságának súlyos veszélyét említhetjük meg, majd 
mindazokét, akik kénytelenek voltak otthonaikat tartósan elhagyni, mellyel mindennapi 
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megélhetésük is veszélybe került. A róluk való gondoskodás társadalmi feladat, mely a 
gazdaságot is megterheli, de az egész ország és társadalom számára megterheléssel jár közép 
vagy akár hosszú távon is. Ugyancsak a közép és hosszú távú következmények között kell 
megemlíteni a talaj, a levegő, az óceán szennyezését, mely az élelmiszer és vízkészlet 
károsodásával járt. A szennyező anyagok beépülése a táplálékláncba nem csak a 
katasztrófa közvetlen környezetében járhat nehezen felmérhető károkkal, hanem 
gyakorlatilag az egész bolygót érinti, illetve érintheti. 

 
A katasztrófa legfontosabb hosszú távú társadalmi következménye viszont Japán számára 
a nukleáris erőművek leállítása volt, amely ugyanakkor nem történhetett egyik pillanatról a 
másikra, hiszen az ország energia ellátását ez jelentősen megnehezítette. A más típusú 
energiatermelést biztosító létesítmények létrehozása komoly gazdasági ráfordítást 
igényel, és az erőművek leszerelésének költségei tovább növelik a kiadásokat. 

 
Megjegyzés: a javítás során minden olyan logikusan felépített, az oksági tényezőkre helyesen 
rávilágító megoldás elfogadható, mely összhangban van a forrásban leírt eseményekkel. 
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