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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 
Az értékelésnél alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban megadott válaszelemeket kell 
helyes válaszként elfogadni. A pontozás a javítási-értékelési 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 – amennyiben ezt a javítási-értékelési útmutató 
külön nem jelzi – nem szabad. 
 
A dolgozat javításakor részpontok adhatók azoknál a feladatoknál, amelyeknél a javítási-
értékelési 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 a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét 
bejelölte, nulla ponttal kell értékelni a feladatot. 
 
Amennyiben az adott feladatnál a megoldás egy definíció, abban az esetben csak a konkrét, a 
javítási-értékelési útmutatóban megjelölt fogalomért adható pont. 
 
A javítási-értékelési útmutatóban ferde vonallal (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes 
válaszokat. 
 
A programba csak egész pontszám írható be. A végső összesítésnél esetlegesen keletkezett tört 
összpontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni (pl.: 23,33 
pont kerekítve 23 pont, 23,5 pont vagy 23,66 pont kerekítve 24 pont. Lásd: feladatsor utolsó 
oldal, alsó táblázat.) 
 
  



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 3 / 20 2020. május 14. 

 
A Magyar Honvédség működési sajátosságai 

1. Válassza ki és húzza alá az alábbi felsorolásból a harci kiszolgáló-
támogató kötelékeket! 3  

• műszaki kötelékek 
• ellátó kötelékek (1,5 pont) 
• szállító kötelékek (1,5 pont) 
• tüzér kötelékek 
• vegyivédelmi kötelékek 
• harckocsizó kötelékek 

 
2. Saját szavaival fogalmazza meg az ENSZ békefenntartó műveleteire 

vonatkozó három alapelvét! 3  

1. A konfliktusban részt vevő felek (de legalább az egyik résztvevő nemzet) 
hozzájárulnak a szükséges a feladatok végrehajtásához. (1 pont) 
2. Az ENSZ tevékenységét semlegesség jellemzi. (1 pont) 
3. Az ENSZ az erőszak alkalmazásától tartózkodik, az kizárólag önvédelemből és a 
mandátum védelme érdekében megengedett. (1 pont) 

Bármely más – az alapelvek lényegét tartalmazó – megfogalmazás elfogadható. 
 

3. Egészítse ki a Magyar Honvédség irányítására vonatkozó, alábbi 
mondatokat! 3  

A Magyar Honvédség polgári / civil (1 pont) irányítás alatt áll, függelmi / alá-fölérendeltségi 
(1 pont) rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy működését – az Országgyűlés által alkotott 

törvények szerint – a Kormány, ezen belül a honvédelemért felelős miniszter / honvédelmi 
miniszter (1 pont) irányítja. 

 

4. Nevezzen meg két alárendelt ügyeleti szolgálatot! 1  

kapuügyeleti szolgálat, telephelyügyeleti szolgálat, tárolóhely-ügyeleti szolgálat, műszaki 
ellenőrző állomás-ügyeleti szolgálat, egészségügyi ügyeleti szolgálat, segélyhelyügyeleti 
szolgálat, épület (alegység)-ügyeleti szolgálat, ügyeletes tűzoltó alegység, logisztikai 
ügyeletes alegység 

Bármely – a felsorolásban nem szereplő, de létező – alárendelt ügyeleti szolgálat helyes 
megnevezése 0,5-0,5 pont. Kettőnél több alárendelt ügyeleti szolgálat helyes megnevezése 
esetén is összesen legfeljebb 1 pont adható.  
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Térkép és tereptani ismeretek 

 
5. Mit jelent az alábbi térképjel? Írja mellé, hogy milyen adatokat tud 

leolvasni róla! 2  

 

Tölgy 30 6  Tölgyerdő (0,5 pont) 
0,45  30 m magas fák (0,5 pont) 

    45 cm átmérőjű fák (0,5 pont) 
    A fák közötti távolság 6 m (0,5 pont) 

 
 
6. Rakja sorrendbe a világtájak tájolóval történő kitűzésének mozzanatait! 

Írja a megfelelő sorszámokat a meghatározások elé! 2  

 
 
3___ Szemmagasságba emelve a tájolót, az irányzórésen keresztül nézve egy tereptárgy 
kitűzése a terepen. (0,5 pont) 
 
1___ A forgatható szelencén a kitűzendő világtájnak megfelelő azimut beállítása. (0,5 pont) 
 
4___ Kitűzés közben a fémtükrön keresztül a mágnestű pontos beállításának ellenőrzése. (0,5 
pont) 
 
2___ Vízszintesen tartva a tájolót addig kell forgatni, amíg a mágnestű tengelye egybevág a 
tájoló É-D-i vonalával. (0,5 pont) 
 

Általános katonai ismeretek 

7. Nevezzen meg kettőt a 93M védőruhakészlet részei közül!  2  

nadrág és felső, csuklyás felső, védőkesztyű és cérnakesztyű, védőzokni, védőcsizma 
A felsorolásban szereplő bármely rész helyes megnevezése 1 pont. Kettőnél több rész helyes 
megnevezése esetén is összesen legfeljebb 2 pont adható. 
 

8. Mely harcászati tevékenység fogalmát olvassa? Írja a pontozott 
vonalra! 1  

Célja az ellenség valamely oldalához, vagy háta mögé jutni úgy, hogy közben nincs 
harcérintkezés az ellenséggel. 

megkerülés (1 pont) 
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Magyarország biztonság és szövetségi politikája 

9. Saját szavaival fogalmazza meg a preventív diplomácia célját, lényegét! 2  

A preventív diplomácia célja, hogy megakadályozza a felek közötti viták keletkezését, a 
meglévő viták átcsapását konfliktusba, továbbá korlátozza a konfliktusok tovább 
terjedését. 

Bármely, a fogalom lényegi részét tartalmazó megfogalmazás elfogadható. Amennyiben a 
megoldás csak részben helyes, 1 pont is adható. Tört pontszám nem adható. 

 

10. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 3  

A legmagasabb szintű állami stratégiát nemzeti biztonsági stratégiának (0,5 pont) nevezzük. 

Az ilyen jellegű stratégiák egy állam biztonsági környezetét, biztonságpolitikájának  
(0,5 pont) alapelveit, nemzetközi szerződésekben vállalt szövetségesi (0,5 pont) 
kötelezettségeit és a biztonságot fenyegető veszélyeket / kockázatokat / kihívásokat  
(0,5 pont) írják le, valamint azokat az erőket, eszközöket és szervezeteket (0,5 pont) foglalják 

össze, amelyekkel megőrizhető az állam (0,5 pont) biztonsága. 

 
11. Döntse el az alábbi mondatokról, hogy az állításuk igaz vagy hamis! 

Tegyen a táblázat megfelelő rovatába „X”-jelet! 2  

 

A Nukleáris Tervező Csoport… Igaz Hamis 

… az ENSZ egyik legfontosabb szerve a nukleáris politika és 
biztonság terén.  X 

… ugyanazon státusszal rendelkezik, mint a Védelmi Tervező 
Bizottság. X  

… a bizottság aktivitása a hidegháború befejezését követően 
radikálisan csökkent. X  

… feladata pl. az iráni urándúsítás fokozásának ellenőrzése, 
atomfegyver kifejlesztésének megakadályozása.  X 

Minden helyes válasz 0,5 pont. 
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12. Soroljon fel a NATO-hoz 2004-ben csatlakozott államok közül négyet! 2  

Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia 

Minden helyes válasz 0,5 pont. Nem NATO tagállam vagy nem 2004-ben csatlakozott 
tagállam felsorolásáért 0,5 pont levonandó, de 0 pontnál kevesebb nem adható! 

 

 

Geopolitikai földrajz 

13. Döntse el az alábbi mondatokról, hogy az állításuk igaz vagy hamis! 
Tegyen a táblázat megfelelő rovatába „X”-jelet! 2  

 

Állítások Igaz Hamis 

A milliós városok összekapcsolódását urbanizációnak nevezzük.  X 

A periféria országaiban magas a szakképzetlen munkaerő aránya. X  

A banánfogyasztó országokat összefoglaló néven 
„banánköztársaságoknak” nevezzük.  X 

A „Szilícium-völgy” az USA gazdaságilag leggyorsabban 
fejlődő területe. X  

Minden helyes válasz 0,5 pont. 
 

14. Írja le a demográfiai robbanás fogalmát! 2  

Népességrobbanás, a népességszám rendkívül gyors ütemű gyarapodása a demográfiai 
átalakulás 2-3. szakaszában. A javuló egészségügyi ellátás és a kiegyensúlyozottabb 
élelmiszertermelés hatására javulnak az életkörülmények, illetve csökkenni kezd a 
halálozási arány, miközben a születések száma magas szinten marad. 
 

A válasz más megfogalmazásban is elfogadható! Amennyiben a megoldás csak részben 

helyes, 1 pont is adható. Tört pontszám nem adható. 

  



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 7 / 20 2020. május 14. 

 
Katonai igazgatási ismeretek 

15. Az alábbi állampolgári kötelezettségek közül jelölje „X”-jellel azt, 
amely NEM tartozik a személyes kötelezettségek közé! 1  

 

Megjelenési kötelezettség.  

Vagyoni (gazdasági és anyagi) szolgálati kötelezettség. X (1 pont) 

Bejelentési kötelezettség.  

Katonai szolgálati kötelezettség.  

 

16. Az alábbiak közül melyik cselekmény számít hitszegésnek a nemzetközi 
jog szerint? A helyes válasz mellé tegyen „X”-jelet! 3  

 

Fehér zászló kitűzésével megadás színlelése. X 

Támadási célpontok titokban tartása.  

Megtévesztő cselekmények végrehajtása.  

Polgári, nem harcos minőség színlelése. X 

Sebesülés vagy betegség miatti harcképtelenség színlelése. X 

Minden helyes válasz 1 pont. 
 

17. Nevezzen meg egy különleges jogrendi időszakot, amelyben a 
hadkötelezettséget elrendelik vagy elrendelhetik!  1  

megelőző védelmi helyzet / rendkívüli állapot  
Csak a helyes különleges jogrendi megnevezésért adható pont. 

Egészségügyi ismeretek 

18. Írja le, hogy miről szól a meghatározás! 1  

Ezt a fektetési módot minden olyan szituációban alkalmazni kell, amikor a sérült eszméletlen, 
de a mozgatását kizáró ok nincs. A pozíció kialakításának célja, hogy a beteg/sérült légútjainak 
átjárhatósága folyamatosan megmaradjon, illetve a légutakba kerülő folyadék (nyál, hányadék) 
onnan mielőbb távozzon, és ne okozzon légúti akadályt. 

stabil oldalfekvés / stabil oldalfektetés / stabil oldalfekvő helyzet (1 pont)  
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Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 

19. Ismertesse a lőfegyverek csoportosítását működési elvük alapján!  2  

• egylövetű fegyverek, 
• ismétlőfegyverek, 
• öntöltő fegyverek / félautomata fegyverek 
• önműködő fegyverek / automata fegyverek / sorozatlövő fegyverek 

Minden helyes válasz 0,5 pont. 
 

Szervezeti ügyviteli ismeretek 

20. Egészítse ki az alábbi szöveget! 2  

A „Nem nyilvános!” kezelési utasítást az adathordozó első lapján, jobb oldalon (0,5 pont), a példány 

sorszáma alatt (0,5 pont), valamint az irat minden további – nem nyilvános adatot tartalmazó – 

oldalán felül és alul (0,5 pont), középen (0,5 pont) kell feltüntetni. 
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II. FELADATSOR 
 
A hosszú és a rövid kifejtendő szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 
1. Tanulmányozza át a feladatok javítási-értékelési útmutatóit! 
2. Legalább kétszer olvassa el a vizsgázó dolgozatát! 
3. A javítási-értékelési útmutató I. és II. részét együtt alkalmazva állapítsa meg az egyes 
szempontok szerint elért pontszámot! (A javítási-értékelési útmutató II. részében található 
útmutató tartalmazza az értékelési szempontokhoz tartozó konkrét tartalmakat.) 
4. Összesítse a két hosszú és a két rövid kifejtendő szöveges feladatban elért 
vizsgapontszámokat! 
 
Az értékeléshez szükséges táblázatok a feladatlapban, az egyes feladatok után találhatók 
és töltendők ki! 
 

I. RÉSZ 
Általános értékelési szempontok 

A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározóak: 

1. feladatmegértés  
2. témakifejtés, a megadott témakörök, információk és források figyelembevétele  
3. a szaknyelv alkalmazása  
4. megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
 

1. A feladatmegértés értékelése 
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 feladatra? 
 

a) Hosszú, kifejtendő szöveges feladatok 

Pontszám Értékelési szempont 

3 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, a 

kifejtés logikus és lényegre törő;  
− ha a téma kifejtése a megadott témaköröket tekintve arányos. 

2 
Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, 

de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 

1 Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot csak részben érti meg és dolgozza ki. 

0 
Akkor adható: 
− ha a vizsgázó nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot;  
− ha a vizsgázó megállapításai nem a témára irányulnak. 
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b) Rövid, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

2 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, a 

kifejtés logikus és lényegre törő;  
− a kidolgozás során felismeri a megadott szöveges források, képek közötti 

lényegi összefüggéseket, és azokból megfelelő következtetéseket, 
megállapításokat fogalmaz meg; 

− ha a téma kifejtése a megadott terjedelmet tekintve arányos. 

1 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, 

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

0 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot csak részben érti meg,  
− ha a dolgozat nem tartalmaz összefüggő mondatokat, csak a feladathoz 

kapcsolódó néhány kifejezést; 
− ha a vizsgázó nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot. 

 
 
2. A témakifejtés, a megadott témakörök, információk és források figyelembevételének 
értékelése 
 
A következő szempontokat kell figyelembe venni: 
− A dolgozatban szerepelnek-e a megadott témakörök? 
− A vizsgázó megértette-e a megadott információkat, képes volt-e összefüggéseket találni a 

feladat és az információk között? 
− A vizsgázó figyelembe vette-e a kidolgozás során a megadott információkat, az azokban 

lévő adatok, tények szerepelnek-e a dolgozatban? 
− A vizsgázó 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? 
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a) Hosszú, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

6 

Akkor adható: 
− ha a megoldás tartalmazza az összes megadott témakört, valamint a 

vizsgázó a kidolgozás során figyelembe vette az összes megadott 
információt; 

− ha a témakörök és a megadott információk felhasználásával lényeges 
következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg; 

− ha az egyes témakörök kifejtése arányos és hiánytalan. 

5 

Akkor adható: 
− ha a megoldás tartalmazza az összes megadott témakört;  
− ha a kifejtés során mindegyik témakör és információ értelmezése 

megfelelő, de egy témakör kifejtése aránytalan vagy hiányos. 

4 

Akkor adható: 
− ha a megoldás tartalmazza az összes megadott témakört;  
− ha a kifejtés során mindegyik témakör és információ értelmezése 

megfelelő, de két témakör kifejtése aránytalan vagy hiányos. 

3 

Akkor adható: 
− ha a megoldás tartalmazza az összes megadott témakört;  
− ha a kifejtés során mindegyik témakör és információ értelmezése 

megfelelő, de több, mint két témakör kifejtése, aránytalan vagy hiányos. 

2 
Akkor adható: 
− ha a feladat nem tartalmazza az összes megadott témakört, valamint a 

dolgozatban nem található utalás mindegyik információra. 

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

legalább egy megadott információra található utalás a dolgozatban. 

0 Akkor adható: 
− amennyiben a dolgozatban nem található meg egyik témakör sem.  
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b) Rövid, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

4 

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

értelmezi, a feladat és a forrás közti logikai kapcsolatot lényegre törően 
fogalmazza meg; 

− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő összes 
témakört szerepelteti megoldásában. 

3 

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

értelmezi, a feladat és a források közötti logikai kapcsolatot lényegre 
törően fogalmazza meg; 

− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő 
témakörök többségét szerepelteti megoldásában. 

2 

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

értelmezi, azonban a feladat és a források közötti logikai kapcsolatot nem 
lényegre törően fogalmazza meg; 

− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő 
témakörök legalább felét szerepelteti megoldásában. 

1 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a megadott forrásokat csak részben ismeri fel és érti meg, a 

feladat és a források közötti logikai kapcsolatot nem ismeri fel; 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő 

témakörök egy részét (kevesebb, mint felét) szerepelteti megoldásában. 

0 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a forrásokat nem ismeri fel és nem érti meg, a feladat és a 

források közötti kapcsolatot sem ismeri fel;  
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő 

témakörök egyikét sem szerepelteti megoldásában. 
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3. A szaknyelv alkalmazása 
A szaknyelv alkalmazásánál a következő szempontot kell figyelembe venni: 
− Az eredményes kidolgozáshoz szükséges szakszavak és a katonai terminológia helyes 

használata. 
 
a) Hosszú, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

4 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt összes 

szakszót szerepelteti dolgozatában; 
− ha a vizsgázó a szakszavakat a jelentésüknek megfelelően, és a megfelelő 

szövegkörnyezetben alkalmazza. 

3 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavaknak legalább a 75%-át a jelentésüknek megfelelően, és a 
megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

2 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavaknak legalább a felét a jelentésüknek megfelelően, és a 
megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

1 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavak közül legalább egyet a jelentésének megfelelően, és a 
megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

0 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavak közül egyet sem szerepeltet, vagy az alkalmazott szakszavak 
egyikét sem a jelentésének megfelelően használja. 
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b) Rövid, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

3 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt összes 

szakszót szerepelteti a megoldásban; 
− ha a vizsgázó a szakszavakat a jelentésüknek megfelelően, és a megfelelő 

szövegkörnyezetben alkalmazza. 

2 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavaknak legalább a felét a jelentésüknek megfelelően, és a 
megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

1 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavak közül legalább egyet a jelentésének megfelelően, és a 
megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

0 

Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében felsorolt 

szakszavak közül egyet sem szerepeltet, vagy az alkalmazott szakszavak 
egyikét sem a jelentésének megfelelően használja. 

 
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? 

o az összeolvadás, a hasonulás és a kiejtés hibás írásmódja; 
o kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. Európai Unió, európai, Magyar Honvédség); 

igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása; 
o tagadószó egybeírása; a ly-j tévesztése; 
o elválasztási hibák. 
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a) Hosszú, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

2 

Akkor adható: 
− ha a dolgozat 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; 

− ha a dolgozat terjedelme eléri a meghatározott szószámot (170-180 szó). 

1 

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

hiányos (a bevezetés, a tárgyalás, befejezés közül valamelyik hiányzik); 
− ha néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb 

nyelvhelyességi hibákat tartalmaz; 
− terjedelme kevesebb az előírtnál. 

0 

Akkor adható: 
− ha a szöveg megállapításai leegyszerűsítettek; 
− ha több nyelvhelyességi vagy durva helyesírási hiba van benne; 
− ha a szöveg nem kapcsolódik a feladathoz; 
− ha a szöveg nem értelmes és nem összefüggő mondatokból, vagy csak 

szavakból áll. 
 
b) Rövid, kifejtendő szöveges feladatok 
 

Pontszám Értékelési szempont 

1 

Akkor adható: 
− ha a dolgozat értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, amelyben 

nincsenek durva helyesírási hibák; 
− ha terjedelme eléri a meghatározott szószámot (60-70 szó). 

0 

Akkor adható: 
− ha a dolgozat értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, de több 

nyelvhelyességi vagy durva helyesírási hibát tartalmaz; 
− ha terjedelme jóval kevesebb az előírtnál; 
− ha a szöveg nem kapcsolódik a feladathoz; 
− 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 a békétől eltérő jogrendi időszakokat! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy milyen esetekben és 
miért szükséges a különleges jogrendi időszakok 
bevezetése, különbséget tud tenni az egyes 
időszakok között. 

3 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− feltárja, mit jelent a külső és a belső veszély 

fogalma, példákat is hoz rá. 
− Kifejti, hogy a: 

• rendkívüli állapot, 
• megelőző védelmi helyzet,  
• szükségállapot, 
• váratlan támadás, 
• terrorveszélyhelyzet, 
• veszélyhelyzet  
milyen esetben hirdethető ki és ki jogosult az 
elrendelésre. 

− Ismerteti a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet, valamint a honvédelmi 
veszélyhelyzet fogalmát. 

− Felsorolja a Honvédelmi Tanács tagjait. 

6 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

2/a. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz 
kapcsolódó, az előzőekben felsorolt, vastag betűvel 
írt és aláhúzott szakszavakat. 

4 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

3/a. pont) 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

2 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

4/a. pont) 
  



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 17 / 20 2020. május 14. 

 
2. Mutassa be a nemzetközi hadijog fejlődését! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy milyen események és 
információk játszottak közre a nemzetközi hadijog 
kialakulásában, fejlődésében.  

3 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− ismerteti az 1949-ben elfogadott négy genfi 

egyezmény / genfi konvenció, valamint az 1977-
ben kiadott két kiegészítés tartalmát; 

− bemutatja a hágai jog jogfejlődésének főbb 
állomásait; 

− különbséget tesz a harcos / kombattáns, a 
terrorista, a kém és a zsoldos között, leírja főbb 
ismérveiket; 

− ismerteti a hadifoglyokkal szembeni bánásmód 
szabályait; 

− megemlíti a civil lakosság és a polgári javak 
védelmében hozott legfontosabb szabályokat; 

− ismerteti a nemzetközi bűncselekmények főbb 
csoportjait, kifejti a népirtás, az emberiesség 
elleni bűntettek és a háborús bűntettek 
fogalmát. 

6 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

2/a. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz 
kapcsolódó, az előzőekben felsorolt, vastag betűvel 
írt és aláhúzott szakszavakat. 

4 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

3/a. pont) 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

2 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

4/a. pont) 
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RÖVID, KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
1. Az alábbi szöveg felhasználásával mutassa be az ember környezetkárosító 
tevékenységét a természeti környezetben! Hozzon példákat az ember okozta környezeti 
problémák megoldására! 
 
Az idézett szöveg forrása: https://24.hu/elet-stilus/2014/03/03/meglepo-dolgokat-kell-
lehozniuk-a-hegymaszoknak-a-mount-everestrol/ 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy az ember okozta 
környezetkárosítás a természet maximális 
kihasználása, valamint a civilizációs és kényelmi 
szükségletek kielégítése során keletkezik. 

2 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban ismerteti, hogy: 
− hulladék az ember mindennapi élete, munkája 

során keletkezik, a hulladékok olyan tárgyak, 
amelyek feleslegessé, haszontalanná váltak, 
ezért nincs szükség rájuk; 

− a környezetszennyezés mértéke függ a 
mennyiségtől és az anyagi minőségtől; 

− hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő 
tevékenységek és az azt szabályozó 
jogszabályok összessége; 

− hulladékkezelési tevékenységek: hulladék 
összegyűjtése, megfelelő tárolása, 
újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása / 
megsemmisítése. 

4 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

2/b. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz 
kapcsolódó szakszavakat: hulladék, szemét, 
műanyag, hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés. 

3 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

3/b. pont) 

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. 

1 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

4/b. pont) 
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2. Az alábbi szöveg felhasználásával fejtse ki, hogy miért szükséges az európai NATO 
tagállamoknak egyéb – a szövetségi feladatok ellátásán kívüli – katonai harccsoportokat 
létrehozni, vagy abban részt venni! Mutassa be Magyarországnak a Visegrádi 
országokkal közös védelem és biztonságpolitikai érdekeit!  
 
Az idézett szöveg forrása: https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-v4-harccsoport-krakkoi-
parancsnoksaga-atvette-az-europai-rotacios-ugyeletet-7069160/ 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy a NATO szövetségi 
rendszerén túl szükség van a regionális, 
szubregionális kihívásokra válaszul – az azonos 
érdekcsoportban és biztonsági környezetben lévő 
országokkal közösen – szorosabb katonai 
együttműködés kialakítására. 

2 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− kifejti a V4-ek közös geostratégiai érdekét, 
− az Európai Unió és a NATO sajátos viszonyát, 
− kiemeli a közös védelem biztonsági kihívásokat, 

Oroszország közelségét, 
− rámutat a Kelet-közép európai országok katonai, 

szervezeti hasonlóságaira,  
− rámutat arra, hogy az Európai Unió keleti – a Balti 

tengertől az Adriai tengerig húzódó – védelme 
Horvátországgal közösen valósítható meg. 

4 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

2/b. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz 
kapcsolódó szakszavakat, rövidítéseket: NATO, EU, 
V4, harccsoport, biztonsági kihívások, regionális 
érdek. 

3 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

3/b. pont) 

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. 

1 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

4/b. pont) 
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TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 
 
1. Egy tereptárgy a 34. vetületi sáv T jelű övében, az N tengelytől 290 740 méterre, keletre 
és az egyenlítő vonalától 5 214 090 méterre, északra található. 
 

a.) Adja meg az adott pont UTM-koordinátáját! 

b.) Határozza meg a tereptárgy MGRS-azonosítóját 100 méteres pontossággal, ha tudja, 
hogy az a BT jelű 100 km x 100 km-es hálózati mezőben található! 

 
a.) A tereptárgy UTM koordinátája: 34T 290740mE 5214090mN (1 pont) 
b.) A tereptárgy MGRS azonosítója: 34TBT907140 
A b.) kérdésre adott válasznál: 

− egy pont jár az UTM szegmens és a négyzetazonosító alkalmazásáért és helyes 
jelöléséért: 34TBT (1 pont), 

− egy-egy pont jár a két adatpár pontos meghatározásáért: 907 (1 pont) és  
140 (1 pont), 

− egy pont jár az MGRS-azonosító szabályos megadásáért: 34TBT907140 (1 pont). 
 
 
2. Adja meg annak a térképszelvénynek a méretarányát, amelynek jelölése a nemzetközi 
szelvényezési rendszerben L-34-XIII! Adja meg az L-34-25-C térképszelvényből 
levezethető 1:25 000 méretarányú térképszelvények jelöléseit! 
 
Az L-34-XIII. térképszelvény méretaránya: 1:200 000 (1 pont) 
Az L-34-25-C térképszelvényből az alábbi 1:25 000 méretarányú térképszelvények vezethetők 

le:  

− L-34-25-C-a (1 pont) 

− L-34-25-C-b (1 pont) 

− L-34-25-C-c (1 pont) 

− L-34-25-C-d (1 pont) 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


