
Katonai alapismeretek  emelt szint 
  Javítási-értékelési útmutató 1311 

 
 
 
 
 
 

 
KATONAI 

ALAPISMERETEK 
 
 
 

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 

 
 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 ●

 2
0

1
4

. 
m

á
ju

s
 2

6
. 



 

írásbeli vizsga 1311 2 / 20 2014. május 26. 

Katonai alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Fontos tudnivalók 

 
Az értékelésnél alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban megadott válaszelemeket kell 
jó válaszként elfogadni.  
 
A pontozás az útmutatóban megadottak szerint történik, csak az ott szereplő pontszámok 
adhatók, ezek a pontszámok tovább nem bonthatók.  
 
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. Hibás 
vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad! 
 
A dolgozat javításakor részpontok adhatók azoknál a feladatoknál, amelyeknél az útmutató 
ezt jelzi. 
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I. FELADATSOR 

 

1. Amennyiben a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok 
mindegyikét bejelölte, azt a feladatot nulla ponttal kell értékelni! 
 

2. Amennyiben az adott feladatnál a megoldás egy definíció, abban az esetben csak  
a konkrét, az útmutatóban megjelölt fogalomért adható pont. 
 

3. A vizsgapontok kiszámításához a vizsgázó által elért összpontszámot el kell osztani  
1,5 osztószámmal. 
 

4. A programba csak egész pontszám írható be, ezért amennyiben törtszám jelenik meg 
összesített vizsgapontként a feladatsor hátoldalán (elért pontszám), azt a matematika 
szabályai szerint egész számra kell kerekíteni, és a programba beírt pontként rögzíteni. 

 

Magyarország biztonságpolitikai környezete 

1. Rendelje a táblázatban megadott fogalmakhoz a megfelelő szervezetet 
és annak definícióját! 4 

 

 

Definíció  

A) Egy szövetség tagállamai kötelezik magukat arra, hogy külön és együtt katonai eszközök 

bevonásával segítségére lesznek egy vagy több tagállamnak a szövetségen kívülről jövő 

fenyegetés vagy támadás esetén. 

B) Tagjai arra kötelezik magukat, hogy a rendszer egy vagy több tagjának egy másik vagy 

több tag általi fenyegetettsége vagy megtámadása esetén katonai eszközök bevonásával 

közösen segítséget nyújtanak. 

Szervezet 

 NATO 
 ENSZ 
 

 szervezet neve definíció betűjele 

Kollektív biztonság ENSZ (1 pont) B (1 pont) 

Kollektív védelem NATO (1 pont) A (1 pont) 

 

2. Írja be a táblázatba, hogy melyik NATO- szervezetről szól a fogalom! 3 
 

 

Tényleges döntési jogkörrel rendelkezik a szervezeten belül, a tagállamok állandó képviselői-

ből áll, akik hetente legalább egy alkalommal üléseznek. Elnöke a NATO főtitkára, ülésein 
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minden állam azonos jogokkal rendelkezik, és döntéseit egyhangúlag hozza, amelyek így  

a tagállamok közös akaratát fejezik ki.  

Észak-atlanti Tanács (1 pont) 
 

Általában az állandó képviselőkből áll, de évente legalább két alkalommal a védelmi minisz-

terek szintjén ülésezik. A jelentősebb katonai és védelmi tervezési ügyekkel foglalkozik, 

gyakorlatilag a NATO legfontosabb katonai testülete. Franciaország 1966 és 2009 között nem 

vett részt a munkájában.  

Védelmi Tervező Bizottság (1 pont) 
 

A NATO legmagasabb rangú katonai szerve. Felelős mindazon javaslatok megtételéért, ame-

lyeket a közös védelem érdekében szükségesnek tartanak. Irányítja a NATO főparancsnoksá-

gait. Tagjai a tagországok haderőinek vezérkari főnökei. Évente legalább két alkalommal ülé-

sezik. 

Katonai Bizottság (1 pont) 
 

3. Írja be a táblázatba a fogalomhoz tartozó definíció betűjelét! 3  

 

A) Két vagy több ország szerződést köt arról, hogy ipari termékeiket kölcsönösen vámmente-

sen szállíthatják egymás piacaira, de a többi országgal szemben mindenki önállóan alakíthatja 

ki vámpolitikáját.  

B) Akkor jön létre, ha a benne részt vevő országok nemcsak az egymás közötti vámokat 

bontják le, hanem közös vámokat is megállapítanak a kívülálló országokból származó árukra, 

általában a mezőgazdasági termékekre és a szolgáltatásokra is vonatkozik. 

C) Nem csak az egységes piacnál említett különbségek tűnnek el a partnerországok között, de 

az unió tagállamai közös gazdaságpolitikát követnek és közös az unió tagállamainak pénz-

neme is. 

 

Gazdasági unió C (1 pont) 

Szabadkereskedelmi övezet A (1 pont) 

Vámunió B (1 pont) 
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4. Az alábbi szövegben hibák találhatók. Húzza alá a hibás szövegrésze-
ket és írja a vonalra a teljes szöveget helyesen! 1 

 

 

1999. március 24. és június 10. között a NATO légicsapásokkal kényszerítette rá Jugoszláviát 

a koszovói szerb katonai műveletek leállítására. A légi háborút követően ugyanakkor a szö-

vetség felhatalmazást kapott az ENSZ-től a koszovói stabilizálást célul tűző KFOR-misszióra 

(1 pont). 

 

Csak a hibátlan megoldásért adható meg a pont! 

 

A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 

5. Párosítsa az összeillő félmondatokat! 4  

 

1. A harckocsizó kötelékek nagy mozgékonyságúak, erős páncélvédettséggel és nagy 

tűzerővel rendelkeznek,  

2. A harci feladatokat végző erőket közvetlenül vagy közvetve támogató erőket harci 

támogató erőknek nevezzük,  

3. A szükséges ismeretek időbeni megszerzéséhez különlegesen kiképzett katonákat és 

felderítő eljárásokat alkalmaznak, 

4. A tüzér eszközök nagy távolságokra képesek lőni,  

 

A) ezért ezen kötelékek alapvető feladata a csapásmérés. 

B) ezért alkalmasak a szembenálló fél mélységben lévő élőerőinek és technikai eszközeinek 

pusztítására. 

C) ide tartoznak a felderítő, a tüzér, a légvédelmi, a műszaki, a vegyivédelmi, valamint  

az elektronikai hadviselés kötelékek. 

D) és a megszerzett adatokat különböző módon, például rádión juttatják el a kiküldő parancs-

nokhoz. 

Első félmondat 
száma 

Második félmondat 
betűjele 

1 A (1 pont) 
2  C (1 pont) 
3  D (1 pont) 
4 B (1 pont) 
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6. A feladat a Magyar Honvédséggel külföldi szerepvállalásával 
kapcsolatos. Töltse ki helyesen az üres táblázatot a megadott adatok 
pontos párosításával!  

3 
 

 

Küldő szervezet Misszió megnevezése Ország Évszám 
NATO ISAF Afganisztán 2001   (1 pont) 
ENSZ UNFICYP Ciprus 1964   (1 pont) 
Európai Unió EUFOR ALTHEA Bosznia-Hercegovina 2004   (1 pont) 

Csak akkor adható meg soronként az egy pont, ha az adott sor hibátlan! 

 

7. Válassza ki a szövegbe illő kifejezést a táblázatban megadottak közül 
és annak sorszámát írja a pontozott vonalra az alábbi szövegben! Egy 
helyre csak egy szám írható! 

2 
 

 

A raj a legkisebb szervezett kötelék. Egy (3) (0,5 pont), vagy szakfeladat ellátására szervezik. 

A raj tevékenységét a (5) (0,5 pont) vezeti. A rajok képesek önállóan és kötelékben is 

tevékenykedni. A rajok általában (8) (0,5 pont) főt számláló kötelékek. Ha a rajt valamilyen 

technikai eszköz működtetésére hozzák létre, akkor létszáma (9) (0,5 pont) fő is lehet. 

Például: a harckocsizó raj, ahol a technikai eszközben 3, egyes típusoknál 4 fő fér el, vagy egy 

lokátor, ahol szintén 3−4 fős kezelőszemélyzet van. 

 

1 11−12 

2 támadó 

3 fegyvernemi 

4 védekező 

5 rajparancsnok 

6 rajparancsnok helyettes 

7 parancsnok 

8 7−10 

9 3−8 

10 7−8 
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A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 

 

8. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 1,5  

 

A harcok során az ember kiváltására egyre több robotberendezést (0,5 pont) fognak 

használni. Ilyenek például a pilóta nélküli repülők, a pilóta nélküli felderítő (0,5 pont) 

repülők, vagy a jelenleg is használt aknamentesítő és felszerelést szállító robotok. A jövő 

háborúira egyre inkább az informatika (0,5 pont) és a robottechnológia nyomja majd rá  

a bélyegét. 

 
Térkép- és tereptani ismeretek 

9. A táblázatba beírt megfelelő számmal párosítsa össze a felsorolt 
domborzati elemeket a rájuk jellemző fogalmakkal! 1,5 

 

 

1. vízválasztó domborzati idomok; 

2. vízgyűjtő domborzati idomok; 

3. részletidomok. 

3 (0,5 pont) 
Általában akadály-jellegűek, azonban a rejtett megközelítésre, fedezésre, 
rejtésre is alkalmat adnak. 

1 (0,5 pont) 
Elsősorban a megfigyeléshez, a tájékozódáshoz és a felderítéshez 
nyújtanak kedvező feltételeket. 

2 (0,5 pont) A rejtés és álcázás, valamint a rejtett mozgás lehetőségeit segítik. 

 

10. Írja be a táblázatba a megfelelő tájtípus megnevezését! 1,5  

 

dombvidék (0,5 pont) 
Átmenet a hullámos vidék és a hegyvidék között. Hosszasan 
elnyúló dombsorok, dombcsoportok jellemzik, viszonylagos 
magasságkülönbsége többnyire 100 méterig terjed.  

alacsonyhegység (0,5 pont) 

Jellemzői a legömbölyített hegytetők, amelyeket teknő- és 
árokszerű völgyek kapcsolnak össze. A terepfelszín átlagos 
magasságkülönbsége jellemzően 100−300 méter körüli, 
a tengerszint feletti magasságok 600 méterig terjednek. 

síkvidék (0,5 pont) 
A domborzat viszonylagos magasságkülönbségei 10 méter-
nél nem nagyobbak, a lejtőszögek pedig a vízszinteshez 
képest nem haladják meg a 2°-ot. 
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Általános katonai ismeretek 

11. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 6 
 

 

megnevezés adatok 

Az AK-63 gépkarabély űrmérete 7,62 mm (0,5 pont)  

Az AK-63 gyakorlati tűzgyorsasága 100 lövés/perc (0,5 pont) 

Az AK-63 irányzott lőtávolsága 1000 m (0,5 pont) 

A 96M NF támadó kézigránát tömege (gramm) 184 gramm (0,5 pont) 

A 96M NF támadó kézigránát késleltetési ideje 3,2 – 4,2 s (0,5 pont) 

A 96M NF támadó kézigránát sebesítő határa 15 m sugarú kör (0,5 pont) 

A P9RC pisztoly űrmérete 9 mm (0,5 pont) 

A P9RC pisztoly hatásos célzott lőtávolsága 25 m (0,5 pont) 

A P9RC pisztoly tár befogadóképessége 14 db (0,5 pont) 

A 93M NF védő kézigránát robbanóanyagának típusa hexogén (0,5 pont) 

A 93M NF védő kézigránát ölőhatára 12 m sugarú kör (0,5 pont) 

A 93M NF védő kézigránát előre gyártott repeszeinek 

száma 
4620 ± 40 db (0,5 pont) 

 
Amennyiben bizonyos számadatoknál „ –tól –ig” (±) határ került megjelölésre, abban  
az esetben az azon belüli értékek bármelyike elfogadható. 
 
 
12. Írja be a táblázatba, hogy az állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! 2  

 

I (0,5 pont) A nem háborús műveletekhez tartoznak a kitelepítő műveletek. 

H (0,5 pont) A béketámogató műveletekhez tartozik a fegyverzetellenőrzés.  

I (0,5 pont) A békefenntartó eljárásmódok egyike a személyek kísérése. 

H (0,5 pont) A terrorizmus elleni műveletek aktív tevékenysége a laktanyák védelme. 
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13. Írja be a táblázatba a lövés időszakainak megnevezését! 1,5  

 

második időszak  
(0,5 pont) 

A lőportöltet elégésének befejezésétől a lövedék csőből 
történő kirepüléséig tart. 

előzetes időszak  
(0,5 pont) 

A gáz nyomása ekkor oly mértékben növekszik, ami 
elegendő ahhoz, hogy a lövedéket elmozdítsa a helyéről, és 
besajtolja a cső huzagolt részébe. 

harmadik időszak 
(0,5 pont) 

A gázok utóhatásának időszaka, a lőporgáz hatása  
a lövedékre a csőből való kirepülése után. 

 

14. Az alábbi mondatokban 2-2 kulcsszó hibásan szerepel. Írja le  
a mondatokat helyesen! 6 

 

 

1. Az idegbénító hatású mérgező harcanyagok legfontosabb képviselője a szarin, a szomán 

és a "V" anyagok. Ezek gyorsan ható mérgező harcanyagok, a szervezetben egy enzim gát-

lása révén fejtik ki hatásukat. (2 pont) 

 
2. A szarin színtelen, könnyen párolgó, szagtalan vagy enyhén gyümölcsillatú folyadék, 

hatását mind belégzés útján, mind bőrön és az emésztőrendszeren keresztül képes kifejteni. 

(2 pont) 

 

3. A szomán színtelen, majdnem szagtalan folyadék, amely vízben nehezen, oldószerekben 

jól oldódik, hatását cseppek és pára formájában fejti ki, a bőrre kerülve, belélegezve okoz 

sérülést, halált. (2 pont) 

 
Csak hibátlan megoldás esetén adható meg a két pont. 

 

A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 

15. Jelölje X-szel a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába 
nem tartozókat! Csak négy jelölést tehet! 4 

 

 

 hivatásos katonák 

X (1 pont) polgári alkalmazottak 

 honvéd tiszthelyettes-jelöltek 

X (1 pont) műveleti önkéntes tartalékosok 
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X (1 pont) köztisztviselők 

 honvéd tisztjelöltek 

X (1 pont) védelmi önkéntes tartalékosok 

 szerződéses katonák 

 

16. A táblázat a három minősített időszak jellemzőit tartalmazza.  
Írja az egyes jellemzők elé a megfelelő betűjelet! 4 

 

 

A) Szükségállapot  B) Veszélyhelyzet  C) Megelőző védelmi helyzet 

 

A 
(0,5 pont) 

Az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos 
megszerzésére irányuló fegyveres cselekményeket jelenti. 

B 
(0,5 pont) 

Természeti katasztrófát, elemi csapást jelent, amely az élet- és 
vagyonbiztonságot fenyegeti, ide tartozik az ipari katasztrófa is. 

C 
(0,5 pont) 

Ebben az esetben bevezethető az általános hadkötelezettség is. 

A 
(0,5 pont) 

Az Országgyűlés hirdeti ki a képviselők 2/3-ának szavazatával. 

C 
(0,5 pont) 

A rendkívüli állapothoz hasonlít, kihirdetése az Országgyűlés feladata. 

B 
(0,5 pont) 

A kormány hirdeti ki, és ilyenkor az Országgyűlés felhatalmazása alapján 
rendeleteket alkothat. 

A 
(0,5 pont) 

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges mértékben 
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos 
cselekményeket jelenti. 

C 
(0,5 pont) 

Külső fegyveres támadás közvetett veszélyét vagy szövetségi kötelezettség 
teljesítését jelenti. 

 

Hadijogi alapismeretek 

17. Sorolja fel, hogy mikor harcképtelen egy személy! 1,5  

 

1. A szembenálló fél hatalmában van, tehát már fogságba esett. (0,5 pont) 

2. Egyértelműen jelzi azt a szándékát, hogy megadja magát. (0,5 pont) 

3. Sebesülése vagy betegsége következtében önvédelemre képtelen. (0,5 pont) 

Pont akkor adható, ha a kiemelt fogalmak szerepelnek a válaszban. 
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A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 

18.  Húzza alá a szövegbe illő kifejezést! 4  

 

A katonai szervezetek vezetése parancsok (1 pont) segítségével valósul meg. A parancs meg-

határozott szolgálati (1 pont) tevékenység vagy feladat végrehajtására vonatkozó, az elöljáró 

(1 pont) által szóban vagy írásban kifejezett akaratnyilvánítás. A parancs kiadásakor általános 

szabály, hogy a parancsot kiadó katona felelősséggel tartozik a parancsáért. A parancsadás 

jogával visszaélni tilos, a parancs nem irányulhat az alárendelt (1 pont) indokolatlan 

zaklatására, emberi méltóságának megsértésére, bűncselekmény elkövetésére. 

 
Egészségügyi ismeretek 

19. Nevezze meg a képen látható fektetési módot, és írja le az ilyen beteg 
állapotának jellemzőit! 1,5 

 

 

 

Sokkfektetés   – gyenge pulzus, sápadt, verejtékező arc, halk beszéd 

 
A fekvési mód helyes megjelölésére 0,5 pont, ha a jellemzők közül legalább kettő helyes, 
azért 1 pont jár. 
 

 

20. Jellemezze a ROLE I ellátási szakaszon történő sérültellátást! 5  

 

Az első orvosi segélyt (1 pont) az úgynevezett ROLE I szakaszon kapják meg a sérült 

katonák. Ez az ellátási szakasz zászlóalj szinten (1 pont) található, távolsága a peremvonal-

tól 3–6 kilométer (1 pont) között lehet. Itt a sérültek részére vérzéscsillapítást, légzésbizto-

sítást, folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, sokk megelőzést (1 pont) biztosítanak. Akinek 

az ellátása ezen a szakaszon véglegesen megoldható, azt nem szállítják (1 pont) tovább 

hátra. 
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II. FELADATSOR 

 

A hosszú és a rövid szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 

1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait! 

2. Tekintse át az értékelési szempontsor mintamegoldásait! 

4. Legalább kétszer olvassa el a tanuló dolgozatát! 

5. A javítókulcs elemei alapján állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszámot! 

6. Feladatonként állapítsa meg az összpontszámot, és a feladatok után lévő pontozási tábláza-

tokban megadott osztószám segítségével számítsa át vizsgaponttá! Az így kapott vizsgapon-

tokat ne kerekítse feladatonként! 

7. Adja össze a két hosszan és a két röviden kifejtendő szöveges feladatban elért 

vizsgapontszámokat! Amennyiben a kapott összpontszám törtszám, akkor a matematika 

szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. 

 

A tájékozódási feladatok értékelésének javasolt menete 

A két tájékozódási feladatnál csak a hibátlan válaszok esetén adható meg az ott feltüntetett 

pontszám. A koordináták meghatározásánál ± 75 méteres és ± 10’’ eltérés fogadható el. 

 

A táblázatok a feladatok pontozásához a feladatlapban, az egyes feladatok után 
találhatók és töltendők ki. 
 

A feladatok értékelése 

A szöveges feladatok értékelése az útmutató második részében található útmutató segítségé-

vel történik, amely tartalmazza a konkrét értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk 

tartozó tartalmakat. 

 

I. RÉSZ 

Általános értékelési szempontok 

A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározóak: 

1. feladatmegértés  

2. a megadott témakörök, szempontok és források figyelembevétele  

3. a szaknyelv alkalmazása  

4. megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
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1. A feladatmegértés pontozása 

A feladatmegértésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 A feladat azonosítása: a vizsgázó a megadott problémáról, témáról ír-e? 

 A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően koncentrál-e a feladatban felvetett 

problémára? 

 
• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  

 

Pontszám Értékelési szempont 

6─9 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti és helyesen is 

értelmezi, a kifejtés logikus és lényegre törő;  
 a téma kifejtése a megadott témaköröket tekintve arányos. 

3─5 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti, és helyesen is 

értelmezi, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 

1─2 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a problémát csak részben érti meg és dolgozza ki; 
 a kidolgozás során nem tesz lényegi megállapításokat. 

0 
Akkor adható: 
 ha nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot; 
 megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

 
 

• A rövid kifejtendő szöveges feladatok  
 

Pontszám Értékelési szempont 

6─8 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti és helyesen is 

értelmezi, a kifejtés logikus és lényegre törő;  
 a kidolgozása során felismeri a feladat és a megadott szöveges 

források, kép közötti lényegi összefüggéseket, és azokból megfelelő 
következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg; 

 a téma kifejtése a megadott terjedelmet tekintve arányos. 

3─5 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti, és helyesen is 

értelmezi, de a kifejtés a megadott terjedelmet tekintve aránytalan vagy 
nem lényegre törő. 

1─2 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a feladatot csak részben érti meg, dolgozata nem 

tartalmaz összefüggő mondatokat, csak a feladathoz kapcsolható 
néhány kifejezést. 

0 
Akkor adható: 
 ha nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot; ebből 

következően a dolgozatban leírtak nem kapcsolódnak a feladathoz. 
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2. A megadott témakörök, szempontok és források figyelembevételének pontozása 

A következő szempontokat kell figyelembe venni: 
 A dolgozatban szerepelnek-e a megadott témakörök? 
 A vizsgázó megértette-e a szempontok jelentését, képes volt-e összefüggéseket találni  

a feladat és a szempontok között? 
 A diák figyelembe vette-e a kidolgozás során a megadott szempontokat, az azokban lévő 

adatok, tények szerepelnek-e a dolgozatban? 
 A diák tudta-e értelmezni a megadott forrásokat, képes volt-e megtalálni a feladatban 

megfogalmazott összefüggéseket és kapcsolódási pontokat a kidolgozás során? 
 Megállapításai és következtetései mennyire összetettek, megfelelnek-e a témának? 
 

• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  
  
Pontszám Értékelési szempont 

14─18 

Akkor adható: 
 ha a feladat tartalmazza az összes megadott témakört, valamint a kidol-

gozás során figyelembe vette az összes megadott szempontot; 
 ha a témakörök és szempontok felhasználásával lényeges következ-

tetéseket, megállapításokat fogalmaz meg; 

9─13 

Akkor adható: 
 ha a feladat tartalmazza az összes megadott témakört, de a kifejtés 

során nem mindegyik témakör és szempont értelmezése megfelelő. 
Az egyes témakörök kifejtése aránytalan, vagy hiányos. 

4─8 
Akkor adható: 
 ha a feladat nem tartalmazza az összes megadott témakört, valamint 

a dolgozatban nem található utalás mindegyik megadott szempontra. 

1─3 
Akkor adható: 
 amennyiben a feladatban legalább egy témakör szerepel, valamint 

legalább egy szempont tartalmára található utalás a dolgozatban. 

0 
Akkor adható: 
 amennyiben a dolgozatban nem található meg egyik szempont sem. 

 
• A rövid kifejtendő szöveges feladatok 

  
Pontszám Értékelési szempont 

11─16 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a megadott forrásokat felismeri és megérti, azokat 

helyesen értelmezi, a feladat és a források közti logikai kapcsolatot 
lényegre törően fogalmazza meg. 

5─10 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a megadott forrásokat felismeri és megérti, azokat 

helyesen értelmezi, azonban a feladat és a források közti logikai 
kapcsolatot nem tudja röviden és lényegre törően megfogalmazni. 

1─4 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a megadott forrásokat csak részben ismeri fel és érti 

meg, a feladat és a források közti logikai kapcsolatot nem ismeri fel. 
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0 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a forrásokat nem ismeri fel és nem érti meg, a feladat és 

a források közti kapcsolatot sem ismeri fel. 
 

3. A szaknyelv alkalmazása 

A szaknyelv alkalmazásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 A feladat eredményes megírásához szükséges szakszavak, és a katonai terminológia 

helyes használata. 

 
• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  

 
Pontszám Értékelési szempont 

8─12 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavakat szerepelteti 

a feladatban,  
 a feladatban szereplő szakszavakat a jelentésüknek megfelelően és 

a megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

3─7 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavaknak csak egy 

részét szerepelteti a feladatban,  
 a feladatban szereplő szakszavakat nem minden esetben a jelentésük-

nek megfelelően alkalmazza. 

1─2 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül 

legalább egyet szerepeltet a feladatban. 

0 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül egyet 

sem szerepeltet a feladatban. 
 
 

• A rövid kifejtendő szöveges feladatok  
 
Pontszám Értékelési szempont 

8─12 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavakat szerepelteti 

a feladatban,  
 a feladatban szereplő szakszavakat a jelentésüknek megfelelően és 

a megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

3─7 

Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavaknak csak egy 

részét szerepelteti a feladatban,  
 a feladatban szereplő szakszavakat nem minden esetben a jelentésük-

nek megfelelően alkalmazza. 

1─2 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül leg-

alább egyet szerepeltet a feladatban. 
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0 
Akkor adható: 
 ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül egyet 

sem szerepeltet a feladatban. 
 

4. Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 

A megszerkesztettség, nyelvhelyesség vizsgálatánál a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 A szöveg tartalmaz-e bevezetést, tárgyalást és befejezést, továbbá ezek terjedelme 

arányos-e? 

 A szöveg értelmes mondatokból áll-e? 

 A szöveg terjedelme megfelel-e a meghatározottaknak?  

 Tartalmaz-e a szöveg az alábbiakban felsorolt durva helyesírási hibákat? 

− a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése; 

− az összeolvadás, a hasonulás és a kiejtés hibás írásmódja; 

− kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. Európai Unió, európai, Magyar Honvédség); 

− igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása; 

− tagadószó egybeírása; 

− a ly−j tévesztése; 

− elválasztási hibák; 

 
• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  

 
Pontszám Értékelési szempont 

6 

Akkor adható: 
 ha a fogalmazás értelmes mondatokból áll, a szöveg szerkesztett 

(tartalmaz bevezetést, tárgyalást és befejezést), felépítése logikus, 
arányosan igazodik a tartalmi kifejtéshez, megállapításai árnyaltak és 
nem tartalmaznak nyelvtani vagy helyesírási hibát, 

 a fogalmazás terjedelme eléri a meghatározott sorszámot (35─40 sor). 

3─5 

Akkor adható: 
 ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szerkesztése aránytalan, vagy 

néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi 
hibákat tartalmaz, 

 terjedelme kevesebb az előírtnál. 

1─2 

Akkor adható: 
 ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szöveg szerkesztése  

aránytalan vagy hiányos (a bevezetés, tárgyalás, befejezés közül 
valamelyik hiányzik), és terjedelme kevesebb az előírtnál, 

 a szöveg megállapításai leegyszerűsítettek és durva helyesírási hibákat 
tartalmaznak. 
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0 
Akkor adható: 
 ha a szöveg nem értelmes és nem összefüggő mondatokból vagy csak 

szavakból áll. 
 

• A rövid kifejtendő szöveges feladatok esetén  
 
Pontszám Értékelési szempont 

4 

Akkor adható: 
 ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, 

amelyben nincsenek durva helyesírási hibák, 
 terjedelme eléri a meghatározott sorszámot (9─10 sor). 

1─3 

Akkor adható: 
 ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, de 

több nyelvhelyességi és több durva helyesírási hiba van benne, 
 terjedelme kevesebb az előírtnál. 

0 
Akkor adható: 
 ha a szöveg nem értelmes és nem összefüggő mondatokból vagy csak 

szavakból áll. 
 
 

A szöveges feladatok terjedelme 

Fontos követelmény, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott terjedelem keretei 

között fejtse ki. A hosszan kifejtendő szöveges feladatok esetén ez a terjedelem kb. 170−180 

szó, a röviden kifejtendő szöveges feladatok esetén kb. 60−70 szó. Indokolt esetben a kipon-

tozott helyen megkezdett gondolat a lap üres helyein befejezhető, ami a feladatoknál +10%-ot 

jelenthet. 

 

 

II. RÉSZ 

A feladatok megoldásai 

 

HOSSZÚ KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 

1. Mutassa be és rendszerezze a biztonsági kihívások típusait, a globalizáció hatását a 
biztonsági kihívásokra!  
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó tisztázza a biztonsági kihívás fogalmát, a globalizáció 
hatását a biztonsági kihívások változására. Származásuk és méretük 
szerint rendszerezi a biztonsági kihívások típusait. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 

A vizsgázó a dolgozatban: 
 bemutatja, melyek azok a veszélyek, amelyek egy társadalomban 

bekövetkezhetnek; 
0─18 
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figyelembevétele  megemlíti a katonai, a gazdasági, a környezeti és a társadalmi 
biztonságot; 

 a származás szerinti osztályozásnál megkülönbözteti a mester-
séges és a természetes eredetű kihívásokhoz tartozó területeket; 

 bemutatja a méret szerinti kihívások típusait; 
 jellemzi a globális éghajlatváltozást és a terrorizmust, mint 

kockázati tényezőt, mindegyik területre felhoz egy-egy 
példát. 

A dolgozat végén összefoglalja megállapításait, és a jövőre nézve 
személyes következtetéseket von le. 
A dolgozatban mindhárom megadott szempontra található 
hivatkozás. 

Szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó szaksza-
vakat (katonai, gazdasági, környezeti és társadalmi biztonság, 
globális, regionális, szubregionális, lokális). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A fogalmazás tartalmaz bevezetést, tárgyalást és befejezést, a megfe-
lelően szerkesztett szöveg a tartalom logikus kifejtését szolgálja. 
A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, nem tartalmaz 
súlyos nyelvhelyességi hibát. 

0─6 

  
 

2. Jellemezze a nukleáris fegyvereket és csoportosítsa azokat működési elvük szerint!  
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó különbséget tesz a maghasadás és magfúzió elvén 
működő nukleáris fegyverek között. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban  
 bemutatja a nukleáris fegyverek megjelenésének és fejlődésének 

fontosabb állomásait; 
 bemutatja a II. világháborúban bevetett két nukleáris eszköz 

jellemzőit; 
 ismerteti a maghasadás és a magfúzió lényegesebb jellemzőit, 

kitér a két eszköz közötti különbségekre;  
 értelmezi és bemutatja a kétfázisú és a háromfázisú nukleáris 

fegyverek közötti különbségeket. 
 az egyfázisú atomlőszerek nukleáris töltete hasadóanyagból, 

neutron-visszaverő rétegből és neutronforrásból áll. 
 a kétfázisú atomtöltetek belső szerkezete két fő részből épül fel: 

az indító első fázist a már megismert egyfázisú nukleáris 
szerkezet alkotja, ezt veszi körül az ún. fúziós, vagy termonuk-
leáris töltet.  

 a háromfázisú nukleáris fegyverek esetén a fúziós töltetet egy 
238U-ból készült köpennyel borítják. 

0─18 

Szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (maghasadás, magfúzió, láncreakció, magegyesülés). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A fogalmazás tartalmaz bevezetést, tárgyalást és befejezést, a megfe-
lelően szerkesztett szöveg a tartalom logikus kifejtését szolgálja. 
A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, nem tartalmaz 
súlyos nyelvhelyességi hibát. 

0─6 
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RÖVID KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 

1. Az alábbi szöveg felhasználásával mutassa be a harckocsizó kötelékek jellemző 
vonásait, feladatait, egészítse ki a képen látható eszköz felsorolt adatait!  
 

Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés A vizsgázó felismeri a képen a T-72−es harckocsit.  0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó megadott szövegrész felhasználásával leírja a harcko-
csizó kötelékek jellemző tulajdonságait: 
páncélvédettség; tűzerő; mozgékonyság. 
A T−72-es harckocsi alábbi adatait adja meg: 

• megnevezése T−72 
• hatótávolsága 500 km 
• lövegének átmérője 120 mm 
• lőszerkészletének mennyisége 40 db 
• kezelőszemélyzetének létszáma 3 fő 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (páncélos erők, páncélvédettség, tűzerő). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, ismereteit lényegre 
törően, logikusan felépítve írja le. A szöveg nem tartalmaz súlyos 
nyelvhelyességi hibát. 

0─4 

2. Jellemezze az alábbi szövegben leírtak felhasználásával a képen látható misszió feladatait! 
(rövid) 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó felismeri az afganisztáni magyar kontingenst, az MH 
PRT-t.  

0−8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó ismerteti, hogy az MH PRT a NATO ISAF-missziójának 
részeként részt vesz Baghlan tartomány újjáépítésében. Feladatai 
közé tartozik az együttműködés a tartomány vezetésével, a fejlesz-
tési, újjáépítési feladatok szervezése, a rászoruló polgári lakosság 
számára segélyek eljuttatása és szétosztása. 

0−16 

Szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (NATO, ISAF, PRT, CIMIC). 

0−12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, ismereteit lényegre 
törően, logikusan felépítve írja le. A szöveg nem tartalmaz súlyos 
nyelvhelyességi hibát. 

0−4 

 
 

TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 

1. Írja le, hogy mit azonosít a megadott UTM síkkoordináta! Magyarázza meg, hogy mit 
jelentenek a megadott koordinátaérték egyes elemei.  

5 pont 
 

34T 370075 mE   5305550 mN 
 



 

írásbeli vizsga 1311 20 / 20 2014. május 26. 

Katonai alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

A térképi pont megnevezése: 445,5 HÁP 

A megadott koordináták jelentése: 

A 34 jelű zóna T jelű övében (Greenwich-től keletre az északi féltekén) az N tengelytől 

370075 méterrel keletre, az E tengelytől (az Egyenlítő vonalától) 5305550 méterrel északra 

található. 

 

2. Határozza meg és írja le LEGÉND település templomtornyának földrajzi 
koordinátáit! 

5 pont 
 
A megoldás: 

E 19o 18’  38’’ 

N 47 o 52’ 45’’ 
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