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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. 

 
Amennyiben a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét 

bejelölte, azt a feladatot nulla ponttal kell értékelni! 

 
Amennyiben az adott feladatnál a megoldás egy definíció, abban az esetben csak a konkrét,  

az útmutatóban megjelölt fogalomért adható pont. 

 
A vizsgapontok kiszámításához a vizsgázó által elért összpontszámot el kell osztani azzal  

az osztószámmal, amelyet a pontozó táblázat a feladatlapokon megjelöl. A programba csak 

egész pontszám írható be, ezért amennyiben az osztás végeredményeként 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. 
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Térkép- és tereptani ismeretek 

1. Az alábbi szöveg hibákat tartalmaz, írja le helyesen! 3  

Egy térképi pont derékszögű földrajzi (1 pont) koordinátájának meghatározásához először a 
térképkeret vonalainak földrajzi hosszúsági és szélességi értékét kell meghatároznunk. A keret 
sarkában lévő értékek alapján megállapíthatjuk, hogy a térkép tartalma északon délen  
(1 pont) a 47 fok 0 perc földrajzi szélességnél, nyugaton pedig a 14 fok 0 perc 18 fok 0 perc 
(1 pont) földrajzi hosszúságnál ér véget. 
 

2. Jelölje meg, hogy melyik állítás az igaz (I) és melyik a hamis (H)! 2  

 

H 
(0,5 pont) 

A hegyvidéket átlagos magasságuk alapján alacsony- és 
magashegységekre oszthatjuk. 

I 
(0,5 pont) 

Az árkolt vidéket széles, lapos hátak és mélyen bevágott völgyek 
jellemzik. 

H 
(0,5 pont) 

A középhegységek terepe rejtésre, védelemre alkalmatlan, 
felderítés szempontjából kedvezőtlen. 

I 
(0,5 pont) 

A hullámos vidék átmenet a síkság és a dombvidék között, az 
általános magasságkülönbség 10-20 méter körül van. 

 

3. 
Húzza át a szövegben található hibás kifejezéseket, és írja le azokat 
helyesen!  

2  

 
A 6 fokos sávokat a 80° déli szélességtől észak felé haladva 8° 10° széles övekre osztják 
egészen a 72° északi szélességig. Az utolsó öv északon 12° 16° széles és a 84° szélességnél ér 
véget. Az öveket a latin ABC betűivel jelölik a C B betűtől az X-ig, kihagyva az I és az O Q 
betűket. 
 
8° (0,5 pont)  12° (0,5 pont)  C (0,5 pont)  O (0,5 pont) 

 
Általános katonai ismeretek 

4. Egészítse ki a béketámogatás céljait bemutató felsorolást! 2  

• a nemzetközi béke és biztonság megőrzése (1 pont); 
• a nemzetek közötti baráti viszony fejlesztése; 
• az emberi jogok tiszteletben tartásának megoldásában való közreműködés; 
• a nemzetek közös műveleteinek összehangolása (1 pont). 

 

5. Írja be annak a kifejezésnek a számát, amelyik illik a szövegbe! 2  

A fegyver csövét huzagolással (5) (0,5 pont) látják el, amelynek következtében a lövedék 
forgómozgást (1) (0,5 pont)  végez, így akadályozva meg a lövedék felbillenését. A lövedék 
csúcsát azonban a légellenállás (8) (0,5 pont)  továbbra is igyekszik felemelni, így a csúcs kis 
kört ír le, amelyet lassú kúpos mozgásnak nevezünk. A lövedék súlypontja (4) (0,5 pont)  
követi a röppálya görbületét. 
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6. 
Karikázza be annak a meghatározásnak a betűjelét, amelyik a kén-
mustárra jellemző tulajdonságokat ismerteti! 

2  

 
B. Színtelen, könnyen párolgó, szagtalan vagy enyhén gyümölcsillatú folyadék, 

fajsúlya 1,09 g/cm3, Hatását mind belégzés útján, mind bőrön és az emésztő-
rendszeren keresztül képes kifejteni. (2 pont) 

7. Írja be a táblázatba a megfelelő adatokat! 3  
 

A T–72-es harckocsi hatótávolsága: 500 km 

A JAS–39 Gripen repülési távolsága póttankokkal: 3000 km 

A MI–24D harci helikopter maximális repülési magassága: 5400 m 

A T–72-es harckocsi üzemanyag fogyasztása: 260-450 l/100km 

A MI–24D harci helikopterrel szállítható személyek száma: 
8 fő, vagy  
4 db hordágy 

A JAS–39 Gripen hatósugara: 800 km 

A pontos válaszokért egyenként 0,5 pont adható. 

 
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 

8. Karikázza be a Magyar Honvédség személyi állományát helyesen 
bemutató felsorolás betűjelét! 

1  

 
F. munkavállaló, hadköteles, tényleges, önkéntes tartalékos, kormánytisztviselő, 

köztisztviselő, közalkalmazott (1 pont) 
 

A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 
 

9. 
Soroljon fel négyet a polgári védelmi kötelezettségek teljesítése alól 
mentesítő körülmények közül! 

4  

•  a terhes nő; 
•  a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig; 
• a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves 

koráig; 
•  a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza; 
•  aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette; 
•  aki egészségi állapota miatt a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan; 
• aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra szoruló egyenes ági rokonát 

vagy házastársát egyedül látja el. 

A mennyiben a válasz tartalmilag megfelelő, válaszonként 1-1 pont, maximálisan 4 pont 
adható! 



 

írásbeli vizsga 1412 5 / 17 2015. május 26. 

Katonai alapismeretek − emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Hadijogi alapismeretek 

10. Fejezze be az alábbi mondatokat! 6  

A. A parancsnokoknak a támadás megindítása előtt a rendelkezésükre álló minden 
lehetséges módon meg kell győződniük arról, hogy a támadásra kijelölt célpontok 
nem polgári személyek vagy polgári javak (1,5 pont). 

B. Úgy kell kiválasztani a támadás eszközét és módját, hogy elkerüljék vagy a lehető 
legkisebbre csökkentsék az esetleges polgári áldozatok és sebesülések számát, és  
a polgári javakban okozott károkat (1,5 pont). 

C. Amennyiben a támadás megindítása után derül ki, hogy a támadás célja nem katonai 
célpont, a támadást fel kell függeszteni (1,5 pont). 

D. Mindkét fél részéről el kell kerülni, hogy sűrűn lakott területeken, azok közelében 
egészségügyi, oktatási intézményekben katonai célpontokat létesítsenek  
(1,5 pont). 

Csak azok a válaszok fogadhatók el, amelyek tartalmilag megegyeznek a megoldással! 
 
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
 

11. Egészítse ki az ügyeleti szolgálatok feladatairól szóló szöveget! 2  

A folyamatosan (0,5 pont) működő ügyeleti szolgálatok lehetővé teszik a különböző 
parancsok és intézkedések továbbítását (0,5 pont), az előírt jelentések megtételét. További 
fontos feladatuk a kapcsolattartás (0,5 pont) az együttműködő szervekkel és azok ügyeleti 
szolgálataival. Ezek többek között a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők (0,5 pont). 
 

Egészségügyi ismeretek 

12. Egészítse ki az alábbi szöveget! 3  

Mivel a szívmasszázs közben az egy perc alatti 4 (0,5 pont) befúvásra is időt kell hagyni, így 
összességében 100 (0,5 pont) lenyomás/perc ütemben kell a mellkasi lenyomásokat 
végrehajtani. A mellkas lenyomása három részből áll: az első a lenyomás, a második a lent 
tartás, a harmadik a felengedés (0,5 pont). A keringéspótlás akkor jó, ha a nyaki ütőéren  
a mellkas összenyomásakor pulzust (0,5 pont) észlelünk. Ha nem érkezik segítség, akkor az 
első 2 (0,5 pont) percben csak a szív újraélesztését kell végrehajtani. Ha a segítség 
megérkezik vagy eltelt a két perc keringéspótlással, hozzá kell kezdenünk a lélegeztetéshez 
(0,5 pont). 

13. Jelölje meg, hogy melyik állítás az igaz (I) és melyik a hamis (H)! 4  

I 
(1 pont) 

Nyak és gerinc sérülés esetén tilos a sérült moz-
gatása. 

H 
(1 pont) 

A keringés és a légzés pótlásának aránya 100:2, 
ez azt jelenti, hogy 100 szívmasszázs után 2 be-
fúvásra van szükség. 
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Érintenek bennünket az olyan Európán túli kockázatok is, mint a gyenge központi hatalommal 
rendelkező államok számának növekedése, amely gazdasági, politikai és szociális 
válságokat idézhet elő (2 pont). 

Ennek hatására felerősödhet az Európába és hazánkba irányuló illegális bevándorlás, a ter-
rorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés (2 pont). 

Csak abban az esetben adható meg a 2-2 pont, ha az aláhúzott kifejezések hibátlanok  
a válaszban. 
 
 

15. 
A feladat a NATO-val kapcsolatos. Írja be, hogy az állítás igaz (I) 
vagy hamis (H)! 

4  

 

I  
(1 pont) 

A kommunista tábor katonai és politikai fékenntartását a NATO 
a tömeges megtorlás és a rugalmas reagálás válságkezelési stratégiájával 
tervezte elérni. 

H  
(1 pont) 

A Varsói Szerződés és a Szovjetunió széthullását követően 1989 1991 
novemberében Rómában hagyták jóvá a NATO új stratégiai 
koncepcióját. 

H  
(1 pont) 

A felelősségi körzeten kívüli válságkezelő műveleteket a szövetség 
1999-ben Londonban Washingtonban elfogadott koncepciója tette a 
NATO hivatalos politikájává. 

H  
(1 pont) 

A hidegháború befejeződésével a katonai politikai erővel történő 
válságkezelés vált a NATO egyik kulcsfontosságú funkciójává. 

 

 

16. 
A feladat az Európai Unió válságkezelésével kapcsolatos! Írja le 
helyesen az alábbi szöveget! 

4  

Az Európai Unió első pillérét az gazdaságpolitika Európai Közösségek (2 pont), a harma-
dikat a bel- és igazságügyi együttműködés jelenti, a közös kül- és biztonságpolitikát  
a maastrichti szerződés tette a második pillérré. A kül- és biztonságpolitika azon szakterületek 
közé tartozik, ahol a fontosabb jogosultságok a Európai Bizottságnál tagállamoknál (2 pont) 
maradtak. 
  

I 
(1 pont) 

A ROLE II ellátási szakaszon a sérült 24 órát 
tartózkodhat. 

H 
(1 pont) 

A szakaszos sérültellátás azt jelenti, hogy a sérült 
minden ellátási szakaszon bármilyen ellátást 
megkaphat. 

 
Magyarország biztonságpolitikai környezete 
 

14. Fejezze be a mondatokat! 4  
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17. 
A feladat az ENSZ tevékenységével kapcsolatos! Egészítse ki a fel-
sorolást! 

3  

A béke és biztonság veszélyeztetése esetén – ha a feleknek nem sikerül egyéb békés módon 
megoldaniuk a viszályt – a Biztonsági Tanács háromféle megoldás közül választhat: 

• felhívhatja az érdekelt feleket a nemzetközi rend helyreállítására, vagy arra, hogy 
alkalmazkodjanak a Közgyűlés által megalkotott ajánlásokhoz; 

• fegyveres erő felhasználásával nem járó szankciókat, rendszabályokat vezethet be; 
• fegyveres erő felhasználásával járó műveleteket foganatosíthat (3 pont). 

 

A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezete 

18. Írja le helyesen az alábbi szöveget! 3  

Tevékenységük jellege szerint is megkülönböztethetjük egymástól a katonai kötelékeket. 
Azokat a szervezeteket, amelyeknek a támadás harc megvívása (1 pont) az alapvető feladata, 
harci kötelékeknek nevezzük. A harcolókat támogató erők a lövész harci támogató (1 pont) 
kötelékek. A katonai siker kivívása szempontjából nagyon fontos felderítési logisztikai 
(1 pont) feladatokat a harci kiszolgáló-támogató kötelékek végzik. 
 

19. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 2  

 

Az azonos (0,5 pont) elemeket tartalmazó katonai szervezetek lehetnek fegyvernemi vagy 
szakkötelékek. 
A harc fontos tényezője a csapás (0,5 pont), melynek nagysága mérhető élőerővel és 
tűzeszközzel is. 
A törzs (0,5 pont) a tevékenységek tervezését és vezetését, a parancsnok munkáját segítő 
szervezet. 
Amennyiben a parancsnok (0,5 pont) távol van, a vezetés folyamatosságának biztosítása 
érdekében jogkörének egy részét átadja szervezetszerű helyettesének. 
 

20. Egészítse ki a kiképzési rendszer felépítését bemutató felsorolást! 2  

 

egyéni kiképzés  
(1 pont) 

alapkiképzés 

szakkiképzés (1 pont) 

kötelékek kiképzése  
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A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 
 

21. 
Fogalmazza meg saját szavaival a különleges műveleti erők 
feladatait! 

2  

A különleges műveleti erők feladata háborúban az ellenség mélységében, hátországában való 
tevékenység. Ilyen lehet a felderítés és adatgyűjtés, személyek elfogása, technika zsákmá-
nyolása, okmányok megszerzése, objektumok elfoglalása, rombolása (1 pont). 

Béke idején a különleges egységek feladata lehet a terroristák és bűnözők felkutatása, 
elfogása, megsemmisítése, kábítószer-termelő helyek felderítése, megsemmisítése és együtt-
működés a polgári rendvédelmi szervekkel és a rendőrséggel (1 pont). 

 
Amennyiben a válasz tartalmazza a fenti megfogalmazás lényegi elemeit, megadható  
az 1-1 pont. 
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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 

táblázatokban megadott osztószám segítségével számítsa át vizsgaponttá! Az így kapott 

vizsgapontokat ne kerekítse feladatonként! 

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

számokat! 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 feladatok pontozásához szükséges táblázatok 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 diák 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 kidolgozás során felismeri a feladat és a megadott szöveges források, 

illetve kép(ek) 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 

kidolgozás során figyelembe vette az összes megadott szempontot; 
 ha a témakörök és szempontok felhasználásával lényeges 

következtetéseket, 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. 

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. 
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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 

jelentésüknek 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 

jelentésüknek 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. 
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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 szószámot (170–180 szó). 

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. 

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

szavakból áll. 
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• 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 szószámot (60–70 szó). 

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 

kipontozott helyen megkezdett gondolat a lap üres helyein befejezhető, ami a feladatoknál 

+10%-ot jelenthet. 
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II. RÉSZ 

A feladatok megoldásai 

HOSSZÚ KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 

1. Mutassa be az Európai Unió válságkezelő tevékenységének fontosabb jellemzőit! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy az Európai Unió tevékenységében milyen 
szerepet játszik a válságkezelés.  

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
 megemlít néhányat a válságkezelés alábbi területeiből 

(konfliktuselhárítás, válságmegelőzés, humanitárius feladatok 
végrehajtása, békefenntartás, harci cselekmények); 

 megemlíti, hogy az Európai Unió válságkezelő tevékenysége 
alapvetően az európai és az afrikai kontinensre irányul; 

 ismertet néhányat az EU missziók típusai közül (polgári 
műveletek, polgári-rendőri műveletek, NATO eszközökhöz való 
hozzáféréssel és önállóan végrehajtott műveletek); 

 a feladatban megadott információkat beépíti a fogalmazásba. 
A dolgozat végén összefoglalja megállapításait, és a jövőre nézve 
személyes következtetéseket von le. 
A dolgozatban mindhárom megadott témakör szerepel. 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (konfliktuselhárítás, válságmegelőzés, humanitárius 
feladatok végrehajtása, békefenntartás, harci cselekmények, polgári 
műveletek, polgári-rendőri műveletek, NATO eszközökhöz való 
hozzáféréssel és önállóan végrehajtott műveletek). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

0─6 

 2. Mutassa be a genfi és a hágai egyezmények létrejöttének történelmi hátterét, 
ismertesse a hadifoglyokkal való bánásmód fontosabb szabályait! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy milyen konkrét történelmi események 
vezettek el a mai hadijogi szabályozások kialakulásához. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
 bemutatja a solferinói ütközet hatását a Vöröskereszt 

megalakulására; 
 ismerteti Henry Dunant szerepét és tevékenységét a 

Vöröskereszt létrehozásában; 
 ismerteti a humanitárius szabályokat tartalmazó genfi 

egyezmények létrehozásának fontosabb állomásait, és azok 
fontosabb jellemzőit; 

 ismerteti a hadviselés szabályait tartalmazó egyezmények 
létrehozásának fontosabb állomásait, és azok fontosabb 
jellemzőit; 

 ismerteti a hadifoglyokkal történő bánásmód legalább négy 
szabályát. 

0─18 
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A dolgozat végén összefoglalja megállapításait. 
A dolgozatban mind a három megadott témakör szerepel. 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (Vöröskereszt, humanitárius szabályok, a hadviselés 
szabályai). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

0─6 

  
RÖVID KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 

1. Mutassa be az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fontosabb jellemzőit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés A vizsgázó megérti az önkéntes tartalékos jogviszony lényegét. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
 ismerteti az önkéntes tartalékos jogviszony létesítésével 

kapcsolatos fontosabb szabályokat (18-50. év közötti életkor) 
 a behívás fontosabb adatait (első alkalommal legfeljebb 25 

napra, a továbbiakban – a szerződésben foglalt időtartamig – 
évente legfeljebb 15 napra hívható be felkészítésre, 3 évente 
egyszer, legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatra hívható be) 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (műveleti és védelmi önkéntes tartalékos, jogviszony). 

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. Mutassa be az alaki tevékenység hatását a katonai fegyelem alakulására! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti az alaki tevékenység fontosságát a katonai 
fegyelem fenntartásában és a katonák életének szabályozásában. 

0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban ismerteti az alakisággal összefüggő 
alapvető fogalmakat: 
 az alakiság fogalmát a saját szavaival megfogalmazva írja le 

(szabályozott mozgásformák összessége, amely a honvéd, a 
kötelékek (járművek) egységes – az általánosnál feszesebb – 
megjelenésében, egyöntetű tevékenységében és fegyelmezett 
magatartásában jut kifejezésre). 

 a fotó alapján utal arra, hogy a katonai kötelékek egységes 
megjelenéséhez nemcsak a szabályosan végrehajtott mozdulatok, 
hanem az egységes megjelenés is hozzátartozik, amely az 
egyenruha viselésében ölt testet. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (alakiság, katonai fegyelem, mozgásformák, 
mozdulatok) 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

0─4 
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TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 

1. Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 
 
 

I A meridián konvergencia a földrajzi és a hálózati észak különbsége. 

H A mágneses elhajlás a földrajzi és a hálózati észak különbsége. 

 

Csak akkor adható meg az 5 pont, amennyiben mind a két válasz helyes! 

 

2. Írja be a táblázatba a megfelelő értékeket! 

NL PL QL 

NK PK QK 

NJ PJ QJ 

 

Csak akkor adható meg az 5 pont, amennyiben az összes válasz hibátlan! 
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