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írásbeli vizsga 0612 2 / 13 2006. május 26. 

Katonai alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
1. 

a./ … előzetes letartóztatását  (0,5 pont); 
b./ elrendelték a körözését (0,5 pont), vagy elfogató (0,5 pont) 

parancsot……elkövetése után szökésben (0,5 pont) van, … 
őrizetéből megszökött (0,5 pont); 

c./ … elkövetésén tetten (0,5 pont) érik; 
d./ … bűncselekmény elkövetésére (0,5 pont) utaló…. 
e./ … botrányos magatartást (0,5 pont) tanúsít … ellenszegül, azt 

megtámadja (0,5 pont); 
 

         Összesen: 4,5 pont 
 
2.  

- állandó őrség (0,5 pont) 
- ideiglenes őrség (0,5 pont) 

 
         Összesen: 1 pont 
 
3. 

a./ A fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására 
(0,5 pont)  irányuló  felszólításnak (0,5 pont). 

b./ Más személy segítségül (0,5 pont) hívásának. 
c./ Kényszerítő (0,5 pont) intézkedéseknek. 
d./ Figyelmeztetésnek (0,5 pont), hogy fegyverhasználat következik. 
e./ Figyelmeztető (0,5 pont) lövésnek.  

 
         Összesen: 3 pont 

 
4.   

Tábornokok: 
- dandártábornok (0,5 pont) 
- vezérőrnagy  (0,5 pont) 
- altábornagy  (0,5 pont) 
- vezérezredes  (0,5 pont) 
 

 Főtisztek: 
- őrnagy   (0,5 pont) 
- alezredes   (0,5 pont) 
- ezredes   (0,5 pont) 
 

        Összesen: 3,5 pont 
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Katonai alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
5. 

 kapuügyeleti szolgálat 
 alegység-ügyeleti szolgálat 
 ügyeletes parancsnoki szolgálat   ( 1 pont) 
 híradó ügyeleti szolgálat 
 segélyhely-ügyeleti szolgálat 
 hadműveleti ügyeleti szolgálat    ( 1 pont) 

 
         Összesen: 2 pont 
 
 
 
6. 

a./ … a fenyítettel azonos (0,5 pont) és magasabb (0,5 pont) 
beosztásúak rendfokozatra ( 0, 5 pont) való tekintet nélkül. 

b./ … a fenyített alárendeltjei (0,5 pont), valamint ….  
          

         Összesen: 2 pont 
 
 
7.  

- írásbeli dicséret (0,5 pont) 
  ( Csak az írásbeli dicséret fogadható el!) 

- pénz (0,5 pont) – vagy tárgyjutalom (0,5 pont) 
  ( Mind a pénz, illetve tárgyjutalom külön-külön 0,5 ponttal 

értékelhető! ) 
- hazai vagy külföldi jutalomüdülés (0,5 pont) 
- miniszter (0,5 pont) által adományozott névre szóló (0,5 pont) szál 

(0,5 pont) – vagy lőfegyver (0,5 pont) , emléktárgy (0,5 pont)  
- miniszter (0,5 pont) által alapított kitüntető cím (plakett, oklevél, 

emléklap, stb.) (0,5 pont)  
( A zárójelben lévők bármelyike elfogadható, de csak egyszer adható 
0,5 pont). 
- szolgálati jel (0,5 pont) 
- kitüntetés (0,5 pont) 

 
          Összesen: 6,5 pont 
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Katonai alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
8. 

Az őrszolgálat ellátása kötött (0,5 pont) formájú harcfeladat (0,5 pont). 
 

Összesen: 1 pont 
 

 
9. 

Elöljáró az a katona, akinek joga (0,5 pont)  és kötelessége (0,5 pont) 
 más katonák tevékenységének irányítása (0,5 pont) . 
 
         Összesen: 1,5 pont 
 
 
10. 
 

  A napirend a katonák napi tevékenységének időbeosztása. 
  A napirend a katonák mindennapi tevékenysége és az ellátás 

  szabályozására előírt időbeosztás. 
      A napirend a katonai szervezet napi tevékenységének a szervezeti  

 egységparancsnok által meghatározott kötelező időbeosztása              
(1 pont) 

 
Összesen: 1 pont 

 
11. 

 Ismerje a hozzá tartozó őrhelyek számát, elhelyezését,  
őrzési és védelmi viszonyait (figyelés, kilövés, kerítés, 
technikai berendezés, világítás, stb.), a pecséteket és minden  
őrhelyre vonatkozóan a felállított őr kötelmeit.  

 Az őrparancsnok parancsa szerint végezzen járőr- 
parancsnoki feladatot.      

 Határozzon meg belső ismertetőjelet.   (0,5 pont) 
 Ellenőrizze az őrök szolgálatának ellátását.  (0,5 pont) 
 Az őrszolgálati okmányokban meghatározott időben 

váltsa az őröket. 
 Ha a szolgálat ellátására képtelenné válik, jelentse ezt az 

egység – (helyőrség ) objektum ügyeletesnek.    (0,5 pont) 
 Ellenőrizze a felállított őrök készültségi szolgálatát. (0,5 pont) 

 
Összesen: 2 pont 
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12. 

a./ ….közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak (0,5 pont), illetve ….. 
szerinti elöljáró (0,5 pont) parancsnoknak ……szolgálati elöljárója 
a század (0,5 pont) egész……. 

 
b./ …azzal összhangban felelős (0,5 pont) a századra…. 

 
         Összesen: 2 pont 
 
 
13. 

a./ …rohammal betörni (0,5 pont) a szembenálló …..; 
b./ …szembenálló fél élőerejét (0,5 pont) és tűzeszközeit  

(0,5 pont),….; 
c./ …vízi akadályokat (0,5 pont) , szennyezett (0,5 pont) 

területeket….. 
 
 
         Összesen: 2,5 pont 
 
14. 

 Kanada        
 Spanyolország       
 Albánia       (0,5 pont) 
 Portugália       
 Wales        (0,5 pont)  
 Görögország       
 Málta        (0,5 pont) 

 
Összesen: 1,5 pont 
 
 

15.  
a./ A raj (0,5 pont) a legkisebb…… 
b./ A zászlóalj (0,5 pont) alapvető ….. 
c./  A dandár (0,5 pont) a fegyvernemek… 

 
 
         Összesen: 1,5 pont 
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16. 

a./ …legnagyobb tűzerővel (0,5 pont) rendelkező ….. 
b./ …nagy lőtávolságuk (0,5 pont) és tűzerejük (0,5 pont) 

révén……. 
c./  …feladatokat a lövész (0,5 pont) és harckocsi (0,5 pont)………. 

  … szoros együttműködésben (0,5 pont) oldja meg. 
 
 
         Összesen: 3 pont 
 
 
17.  

A harckocsi – alegységek nagy tűz (0,5 pont) és csapásmérő  
(0,5 pont)  erővel, erős páncélvédettséggel (0,5 pont), tömegpusztító 
(0,5 pont) fegyverek elleni védőképességgel (0,5 pont), valamint 
nagyfokú manőverező (0,5 pont) képességgel rendelkeznek.  
 
        Összesen: 3 pont 

 
18.  

a./ Szárazföldi fegyvernemek : - gépesített lövész  (0,5 pont) 
       - harckocsi   (0,5 pont) 
       - tüzér   (0,5 pont) 
       - légvédelmi csapatok (0,5 pont) 
 

b./ Légierő fegyvernemek: - légvédelmi rakétacsapatok (0,5 pont) 
      - harcászati repülőcsapatok (0,5 pont) 
      - rádiótechnikai csapatok (0,5 pont) 
 
         Összesen: 3,5 pont 
 
19.  

 Tájékozódási pontvázlat 
 Figyelési vázlat 
 Törzsvezetési vázlat  (0,5 pont) 
 Tűzvázlat 
 Felderítési vázlat 
 Parancsnoki vázlat  (0,5 pont) 
 Menetvonalvázlat 

 
 

          Összesen: 1 pont 
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20. 

  (D) dél    30-00   (0,5 pont) 
 (ÉNY) északnyugat  37-50 
 (DNY) délnyugat   22-50 
 (K) kelet    20-00 
  (DK) délkelet  22-50   (0,5 pont) 
  (ÉK) északkelet  07-50    (0,5 pont) 
 (NY) nyugat  45-00   (0,5 pont) 

 
 
         Összesen: 2 pont 
 
 
21. 

a./ …….két pont összekötő egyenesére (0,5 pont) ……… jelzése a(z) 
  A (0,5 pont) pontra …..; 
 

b./ ……..forgatjuk a szelencét (0,5 pont), míg …… a kilométerhálózat 
észak-déli (vagy É-D-i) (0,5 pont) vonalaival; 

  
 ( A világtájak megadásánál elfogadható mind a szöveggel írt 
válasz, mind a rövidített betűjeles válasz, de csak 0,5 pont 
adható összességében !) 

 
c./ …….lévő leolvasójelnél (0,5 pont) leolvassuk a(z) B (0,5 pont) 

pont…. 
  
         Összesen: 3 pont 
 
 
22.   
 

- vízmélység (0,5 pont) 
- vízszélesség (0,5 pont) 
- folyási sebesség (0,5 pont) 
- mederfenék (0,5 pont) 
- partviszonyok (0,5 pont) 

 
 
         Összesen: 2,5 pont 
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23.  

a./ ……….lombja a(z) déli (vagy D-i) (0,5 pont) oldalon ……….., 
a(z) északi  (vagy É-i) (0,5 pont) oldalon …,  

 
b./ ………kérge  (z) északi (vagy É-i) (0,5 pont)   oldalon ….. a(z) 

déli ( vagy D-i) (0,5 pont) oldalon ….., 
 

c./ ……..sziklák északi (vagy É-i) (0,5 pont)  oldala….,  
 

d./ ……évgyűrűk északi (vagy É-i) (0,5 pont) irányban sűrűbbek,  
déli ( vagy D-i) (0,5 pont) irányban ….., 

 
e./ ……hó a délre (vagy D-re) (0,5 pont) néző………, 

 
f./ …….hangyabolyok déli (vagy D-i) (0,5 pont) oldala….., mint a(z) 

  északi (vagy É-i) (0,5 pont) . 
(A világtájak megadásánál elfogadható mind a szöveggel írt 
válasz, mind a rövidített betűjeles válasz, de csak 0,5 pont 
adható összességében !) 

 
  Összesen: 5 pont 

 
 
24.  

Helyes válaszok: 
- csillapító (0,5 pont) és fagyálló (0,5 pont) folyadékot tartalmazó 

szelence (0,5 pont), benne acélcsúcson forgó mágnestű (0,5 pont);  
- forgatható szelence (0,5 pont) fémtokban; 

 
- fémfedél (0,5 pont) az irányzórésekkel (0,5 pont); 

 
- fémtükör (0,5 pont); 

 
- fémvonalzó (0,5 pont); 

 
- leolvasójel (fémtű ) (0,5 pont); (Mindkét válasz elfogadható, de 

csak egyszer adható a 0,5 pont!) 
 
Összesen: 5 pont 
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25. 

- azonosítás (1 pont) 
- mérés (1 pont) (becslés) (1 pont) 

     (Mindkét válasz elfogadható, de összességében csak 1 pont adható!) 
- oldalmetszés (1 pont) 
- hátrametszés  (1 pont) 
- domborzat szerint (1 pont) 

 
         Összesen: 5 pont 
 
26.  

Helyes válaszok: 
 
 - eséstüske       (0,5 pont) 
 - szintvonalmegírás    (0,5 pont) 
 
         Összesen: 1 pont 
 
27.  

Helyes válaszok: 
  

- földrajzi (0,5 pont) azimut, 
- irányszög  ( vagy hálózati ) (0,5 pont) 

(Mindkét válasz elfogadott, de csak 0,5 pont adható 
összességében!) 

- mágneses (0,5 pont)  
 

Összesen: 1,5 pont 
 
28.  

a./ 60-00  (0,5 pont) 
 

b./ 135o (0,5 pont)  
 

c./ 16,66 vonás (0,5 pont) (megközelítőleg 16,67 vonás) (0,5 pont) 
(Mindkét válasz elfogadható, de csak 0,5 pont adható 
összességében !) 

 
d./ 3o (0,5 pont) 

 
         Összesen: 2 pont 
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29.  

V=TxM   (0,5 pont) 
   

 V=5,37 cm x 50000= 268500 cm = 2685 m  
 
 V=2685 m   (0,5 pont) 
 
 (A képlet felírásáért (V=TxM), vagy az értékek képletbe való 
 behelyettesítéséért 0,5 pont, a helyes végeredményért 0,5 pont 

adható!) 
 
         Összesen: 1 pont 
 
 
30. 
  1:10000 méretarányú térkép 
  1:50000 méretarányú térkép (0,5 pont) 
  1:25000 méretarányú térkép 
  1:500000 méretarányú térkép 

 1:200000 méretarányú térkép (0,5 pont) 
 
 

Összesen: 1 pont 
 
 
 

31. 
 A szervezet veszélyességi osztálya és csoportja  (0,5 pont) 
  Munkavégzés szabályai     (0,5 pont) 
 Baleseti ellenőrzés 
 Tűzvédelmi terv 
 Munkahelyi, munkavédelmi képviselettel 

kapcsolatos munkáltatói együttműködés  (0,5 pont) 
 Tűzriadó terv 
  Balesetek, és foglalkozási balesetek kivizsgálása (0,5 pont) 

 
 
         Összesen: 2 pont 
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32.  

a./ ….a sérült (-ek) egészségügyi (0,5 pont) , orvosi (0,5 pont) 
  ellátásáról; 

b./ …. kell a munkahelyi vezetőt (0,5 pont); 
c./ …. baleset helyének biztosításáról (0,5 pont). 

 
         Összesen: 2 pont 
 
 
33.  

a./ tűzriadó elrendelésének (0,5 pont) módját; 
b./ …….rendjét a tűzoltóság (0,5 pont) és a …; 
c./ a létesítmény elhagyásának (0,5 pont) módját ; 
d./ a munkavállalók (0,5 pont) tennivalóit; 
e./ a főbb veszélyforrások (0,5 pont) megnevezését; 
f./ a létesítmény helyszínrajzát (0,5 pont); 
g./ ….fontos eszközöket (0,5 pont) (berendezéseket) (0,5 pont); 

(Mindkét válasz elfogadható, de csak 0,5 pont adható 
összességében!) 

h./ a központi elzárókat (0,5 pont) (kapcsolókat) (0,5 pont). 
(Mindkét válasz elfogadható, de csak 0,5 pont adható 
összességében!) 

 
          Összesen: 4 pont 

 
 
34. 

 A szervezet veszélyességi osztálya és csoportja 
 Tűzvédelmi szakvizsgáztatás szabályai (0,5 pont) 
  Menekülési útvonalat tartalmazó alaprajz (0,5 pont) 
 Baleseti ellenőrzés (0,5 pont) 
 Munkavédelmi ellenőrzés 
 Elsősegélynyújtás 
  Tűzvédelmi terv (0,5 pont) 

 
         Összesen: 2 pont 
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35.  

 A vérzés csillapítása    (0,5 pont) 
 A sérült stabilizálása    
 A fájdalom csökkentése    (0,5 pont) 
 A vérkeringés fenntartása    
 A fertőzésveszély mérséklése   (0,5 pont) 

 
 

Összesen: 1,5 pont 
 

 
 
36.  

…..célja: az élet megmentése (0,5 pont), az egészségkárosodás          
(0,5 pont) további megakadályozása és a gyógyulás (0,5 pont) 
elősegítése. 

 
Összesen: 1,5 pont 

 
 
37. 

- ha légzése akadályozott (1 pont) 
- érverése (pulzusa) gyengül (1 pont) és/vagy erős (1 pont) 
- lüktetve ürülő (1 pont) élénkvörös színű vérzés (0,5 pont) 

 
Összesen: 4,5 pont 

 
 
38.  

- más jogszabály hatályon kívül helyezi (0,5 pont); 
( elfogadható: hatályát veszti, hatálytalanították……stb.); 

- a jogszabályban meghatározott idő lejár (0,5 pont); 
( elfogadható: elévült, ideje lejárt……stb.); 

- az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabályt    
megsemmisíti (0,5 pont); 
( elfogadható: a jogszabályt megsemmisítik … stb.). 
 
 

         Összesen: 1,5 pont 
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39. 

a./ az Országgyűlés       (0,5 pont) 
b./ a köztársasági elnök     (0,5 pont) 
c./ a kormány       (0,5 pont) 
d./ az államigazgatás szervei    (0,5 pont) 
e./ az önkormányzatok     (0,5 pont) 
f./ az  Alkotmánybíróság     (0,5 pont) 
g./ a bíróságok       (0,5 pont) 
h./ az  ügyészségek      (0,5 pont) 

 
                 Összesen: 4 pont 
 
 
40.  

Az előmenetel magasabb beosztásba (0,5 pont) és az ahhoz tartozó 
 magasabb rendfokozatba (0,5 pont) történő kinevezést (0,5 pont) 
 és előléptetést (0,5 pont) jelent.  
 
         Összesen: 2 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben a feladatválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét 
bejelölte, nulla ponttal kell értékelni! 
 Ha a vizsgázó minden jó választ megadott, és rosszat egyet sem, csak akkor kaphatja 
meg a feladatra adható maximális pontszámot! 
 Ha a vizsgázó a jó válaszoknak legalább a felét eltalálta, akkor kaphatja meg a 
feladatra adható maximális pontszám felét. 
 Az összpontszámot a kerekítés szabályai szerint (0,5 alatt lefelé, 0,5-től felfelé) a 
szomszédos egész számra kell kerekíteni. Például: 46,25 pont helyett 46 pont, 46,5 pont 
helyett 47 pont, 46,75 pont helyett 47 pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


