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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. 
 
Ha a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges helyes válaszok mellett helytelen 
válaszokat is megad, akkor helytelen válaszonként 1 pont levonandó. Egyik feladatra sem 
adható negatív pontszám. 
 
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 alapismeretek 
 

 1. Írja le a paralelkörök fogalmát! 2  

A szélességi körök az egyenlítővel párhuzamosan futnak, ezért ezeket más néven 
paralelköröknek nevezzük. 
 
A válasz akkor elfogadható, ha szerepel benne a szélességi kör megnevezés is. 
 

2. Egészítse ki az alábbi szöveget! 2  

 
A földrajzi (1 pont) fokhálózati vonalakból felépített GEOREF-sávok és övek egységesen 15o 
(1 pont) szélesek, a sávok jelölése a 180o értékű szélességű körtől indulva latin betűkkel 
történik. 
 

3. Válaszoljon az alábbi kérdésre! Miért igaz az állítás, hogy a megfigyelő 
a tőle 1000 méterre lévő 1 méter magas tárgyat 1 vonás szög alatt látja? 2  

 
Kis szögeknél az ív és a hozzátartozó húr hosszúsága közel azonos, ezért vehetjük 
figyelembe a tereptárgyak egyenes vonalú méreteit. 
 
 

4. Írja le a saját szavaival, hogy a homokbuckás vidék hogyan 
befolyásolja a térképen való tájékozódást? 3  

 
Nehezíti a tájékozódást, mert a térképeken a sok apró buckát összevontan ábrázolják,  
ezért nehéz meghatározni az álláspontunkat. 
 
Általános katonai ismeretek 
 

5. Egészítse ki a mondatot! 2  

 
A szakasztámpont szélessége 400 méterig terjedhet, a rajállások (1 pont) között 100 méterig 
terjedő hézagok lehetnek, amelyeket állandó megfigyelés (1 pont) alatt kell tartani. 
 

6. Írja le, mit takar az alábbi fogalom! 2  

megelőző diplomácia (2 pont) 
 
 

7. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 5  

 
A párizsi békekonferencián hozták létre a Népszövetséget. I (1 pont) 

A humanitárius műveletek célja a fegyverzetellenőrzés. H (1 pont) 
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A terrorizmus elleni passzív tevékenység a laktanyák 
őrzése. I (1 pont) 

A nem háborús műveletek közé tartozik az 
erődemonstráció. I (1 pont) 

A fegyverzetellenőrzéshez tartozik a CFE szerződés I (1 pont) 
 
 

8. Egészítse ki a táblázat adatait! 3  

 
energia (J/cm2) a sérülés foka 

10-20 I. fokú égés (1,5 pont) 
20-40 II. fokú égés 
40-80 III. fokú égés (1,5 pont) 

 
 
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 
 

9. Írja be a táblázatba a hiányzó kifejezéseket! 3  

 

fegyveresen elkövetett erőszakos események zajlanak szükségállapot  
(1 pont) 

szövetségi kötelezettségek teljesítése történik megelőző védelmi helyzet 

természeti katasztrófa történik veszélyhelyzet 
 (1 pont) 

külső fegyveres támadás közvetett veszélye esetén megelőző védelmi helyzet 
 (1 pont) 

elemi csapás történik veszélyhelyzet 
 

 
 
 

• hivatásos katonák 
• szerződéses katonák 
• szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák 
• honvéd tisztjelöltek 
• honvéd altisztjelöltek 
• a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katonák 
• a katonai nemzetbiztonsági szolgálat katonái 

 
• Minden jó válasz 1,5 pont, összesen 3 pont adható. 

 
 

10. Soroljon fel a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába  
tartozó állomány-kategóriák közül kettőt! 3  
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Hadijogi alapismeretek 
 

11. Egészítse ki az alábbi felsorolást!  3  
 
Az egyházi személyzethez azok a polgári vagy katonai lelkészek tartoznak, akik kizárólag a 
hivatásukat gyakorolják és az összeütközésben részt vevő fél: 
 

• fegyveres erőihez (3 pont) 
• egészségügyi alakulataihoz 
• egészségügyi szállítóeszközeihez 
• polgári védelmi szervezeteihez tartoznak. 

 
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
 

12. Húzza alá azokat a felsorolásokat, ahol csak tisztesi, tábornoki, tiszti 
és főtiszti rendfokozatok vannak! 6  

 
• őrnagy, szakaszvezető, őrmester, százados, tizedes 
• őrnagy, szakaszvezető, vezérőrnagy, ezredes, tizedes (3 pont) 
• őrnagy, őrvezető, zászlós, főhadnagy, tizedes 
• alezredes, szakaszvezető, törzsőrmester, hadnagy, tizedes 
• alezredes, őrvezető, dandártábornok, hadnagy, tizedes (3 pont) 

 
Egészségügyi ismeretek 
 

13. Válassza ki és húzza alá azokat a sérüléseket, amikor nem szabad 
mozgatni a sérültet! 3  

 
• nyakcsigolyatörés (1 pont) 
• ütőeres vérzés 
• gerinctörés (1 pont) 
• bokatörés 
• combcsonttörés (1 pont) 
• ficam 
 

14. Válaszoljon a kérdésre! Mit jelent befúvásos lélegeztetésnél a 30:2-es 
arány? 3  

 
30 szívmasszázs után 2 befúvás szükséges (3 pont) 

 
Magyarország biztonságpolitikai környezete 
 

15. Írja be a mondatba a hiányzó kifejezéseket! 3  

Attól függően, hogy egy-egy veszély (1 pont) bekövetkeztét milyen közelinek, illetve negatív 
hatásában milyen mértékűnek ítéli meg egy társadalom, kockázatról (1 pont), potenciális 
fenyegetésről és közvetlen (1 pont) fenyegetésről beszélhetünk. 
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16. Írjon le egyet a nemzeti katonai stratégiában megfogalmazott 
feladatok közül! 2  

 
• A Magyar Honvédség alapfeladata – önállóan vagy szövetségi keretek között – 

Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi 
javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme. 

• A szövetséges országok részére a befogadó nemzeti támogatás biztosítása. 
• Nemzetközi kötelezettségeinkből (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) fakadó katonai 

feladatok végzése. 
• Természeti és ipari katasztrófák elhárításában való közreműködés. 
• A Szent Korona őrzése. 
• Békeidős kiképzés-felkészítés. 

 
Akkor is megadható a 2 pont, ha a válaszok nem szó szerintiek. 
 

17. Saját szavaival fogalmazza meg a NATO Katonai Bizottságának 
feladatát! 4  

 
A NATO legmagasabb rangú katonai szerve, irányítja a NATO főparancsnokságait, 
felelős mindazon javaslatok megtételéért, amelyek szükségesek a közös védelem 
érdekében. 
 
Elegendő, ha a válaszban a megfogalmazás lényegi elemeiből legalább egy megtalálható. 
 
 
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 
 

18. Egészítse ki az alábbi mondatot! 3  

 
A parancsnok (1 pont) teljes felelősséggel tartozik a katonai szervezetek hadrafoghatóságáért, 
a személyi állomány kiképzéséért (1 pont) és fegyelméért, az elöljárók parancsainak (1 pont) 
végrehajtásáért. 
 
 

19. Írja be a tevékenység mellé a katonai kötelékeknek megfelelő betűt! 3  

 
aknamentesítés D (0,5 pont) 
vegyimentesítés B (0,5 pont) 
üzemben tartás C (0,5 pont) 
információszerzés F (0,5 pont) 
üzemanyag ellátás E (0,5 pont) 
harctéri sérültellátás A (0,5 pont) 
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A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 
 

20. Válaszoljon a kérdésre! Hány műveleti századból áll a Delta Force? 3  

három (3 pont) 
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II. FELADATSOR 
 

A hosszú és a rövid szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 
1. Tanulmányozza át a feladatok javítási-értékelési útmutatóit! 

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 

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

A feladatok értékelése 
A szöveges feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutató második részében található 

útmutató segítségével 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, 

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 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? 

− 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. 

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 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 

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 létrejöttének folyamatát és bővítésének állomásait! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy milyen szempontok játszottak közre az 
Európai integráció kialakulásában és bővülésében. 0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
• Említést tesz a második világháború utáni időszakról, arról a 

törekvésről, hogy csak abban az esetben van lehetőség a békés 
fejlődésre Európa nyugati felén, ha az egyes nemzetállamok 
összefognak. 

• Bemutatja, hogy mit jelent az Európai Közösségek: Montánunió, 
Európai Gazdasági Közösség, Európai Atomenergia Közösség. 

• Megemlíti az alapító hat tagállamot, vagy közülük legalább 
hármat: Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium, 
Hollandia, Luxemburg. 

• 1957. március 25. római szerződés, az Európai Gazdasági 
Közösség létrehozása. 

• Megemlíti a maastrichti szerződést (1992. február 7. aláírás és 
1993. november 1. hatálybalépés), mint az EU létrejöttét. 

• Ismerteti a bővülés állomásait: 1973. Nagy-Britannia, Dánia, 
Írország; 1981. Görögország; 1986. Portugália, Spanyolország; 
1995. Ausztria, Finnország, Svédország; 2004. Magyarország, 
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus, Észtország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta; 2007. Bulgária, 
Románia; 2013. Horvátország. 

• Befejezésképpen megemlítheti Nagy-Britannia kilépési 
szándékát. 

Nem szükséges, hogy a bővítésnél felsorolt összes tagállam 
szerepeljen a dolgozatban. 
A dolgozatban mindhárom megadott témakör szerepel. 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó, az 
előzőekben felsorolt szakszavakat. 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 
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2. Ismertesse a magyar állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségeit és 
részletesen mutassa be a hadkötelezettség szabályait! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy a magyar állampolgárok személyes 
honvédelmi kötelezettségeire miért van szükség és azok milyen 
esetekben vezethetők be. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban ismerteti, hogy a Magyarország területén 
lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokra az alábbi 
személyes honvédelmi kötelezettségek vonatkoznak: 
• hadkötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség, polgári 

védelmi kötelezettség 
A hadkötelezettség fontosabb szabályai az alábbiak: 
• megelőző védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapotban 

vezethető be 
• szolgálati, megjelenési, bejelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettséget jelent 
• 18-50 éves korú férfiakra vonatkozik, kötelező a megjelenés a 

sorozáson, behívásuk behívóparanccsal történik (a 18-40 
intervallum is elfogadható az új jogi szabályozás csak 2019. 
január 1-től tartalmazza az 50 éves felső korhatárt) 

• a katonai szolgálat ideje megelőző védelmi helyzetben legfeljebb 
12 hónap lehet 

A vizsgázó megemlítheti a polgári szolgálatot és a fegyvernélküli 
katonai szolgálatot is, de ez nem kötelező eleme a válasznak. 
A dolgozatban mind a három megadott témakör szerepel. 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza az előzőekben felsorolt 
szakszavakat. 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. Fogalmazza meg a saját szavaival a fegyvernemek és a szakcsapatok jellemzőit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 
Feladatmegértés A vizsgázó megérti a fegyvernemek és szakcsapatok jellemzőit. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban megfogalmazza, hogy az azonos elemeket 
tartalmazó katonai szervezetek létrehozásának célja, hogy a 
hatékonyan tudjanak tevékenykedni és segíteni egymást a harcban. 
Ennek érdekében hozták létre a fegyvernemeket és szakcsapatokat.  
Fegyvernemek: az ellenség megsemmisítését közvetlenül végrehajtó 
kötelékek (tüzér, harckocsi, lövész, légvédelmi). 
Szakcsapatok: szakfeladatokat látnak el, ellátást végző, vezetést 
biztosító, felderítő, elektronikai, műszaki stb. kötelékek. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat.  0─12 
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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 a vegyi fegyvereket, és írja le az állékonyság szerinti csoportosításukat! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy milyen jellemzői vannak a vegyi 
fegyvereknek. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban ismerteti: 
Vegyi fegyvereknek nevezzük a különböző mérgező harcanyagokat 
az alkalmazási eszközeikkel együtt. Pusztító hatásuk toxikus 
tulajdonságaiknak köszönhető. 
Az állékonyság azt jelenti, hogy mennyi ideig őrzik meg károsító 
hatásukat, ha kikerülnek a terepre, harci eszközökre. Ennek 
megfelelően vannak illanó és maradó mérgező harcanyagok. Illanó 
harcanyagok: néhány perctől 1-12 óráig tart a hatás. 
Maradó harcanyagok: napok, hetek, hónapok alatt is hatnak. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó, a fenti 
szövegben részletesen leírt szakszavakat. 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. Hogyan tudunk következtetni változatlan alapszintköz esetén egy lejtő 

meredekségére? 
 
Változatlan alapszintköz mellett a szintvonalak sűrűsége alapján tudunk következtetni az 
ábrázolt lejtő meredekségére, minél sűrűbbek a szintvonalak, annál meredekebb a lejtő. 
 

2. Az 1:100 000 méretarányú lapok létrehozásához az egymilliós szelvényt hány részre kell 
felosztani? 

144 db 
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