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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 lehetséges jó válaszok mellett rossz válaszokat is megad, akkor helytelen válaszonként  
1 pont levonandó, negatív pontszám nem adhat. 
 
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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A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 
 

1. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 4 

 
 Állítás Fogalom 

I (1 pont) A Honvédelmi Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak 
több mint a fele jelen van. 

H (1 pont) A szükségállapotot a főpolgármester hirdeti ki. 

I (1 pont) A különleges jogrendben korlátozható a közúti közlekedés. 

I (1 pont) A megelőző védelmi helyzetet az Országgyűlés hirdeti ki. 

 

2. Jelölje meg a táblázatban azt a kifejezést, amely igazzá teszi a 
mondatot! 

2 

 
Aki megjelenési kötelezettségének azért nem tesz eleget, hogy kivonja magát a katonai 
szolgálat alól,…… 
 

Jelölés Kifejezés 

 30 nap halasztást kap a bevonulásra 

 felmentést kap a katonai szolgálat alól 

X (2 pont) büntetőjogi felelősséggel tartozik 

 fegyvernélküli katonai szolgálatot vállalhat 

 

3. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 4 
 
A honvédelmi munkakötelezettség alól mentesül a várandós nő, az anya a gyermeke 3 (2 pont) 
éves koráig, továbbá aki a munkaképességét legalább 67%-ban (2 pont) elvesztette. 
 
Térkép- és tereptani alapismeretek 
 

4. 
Jelölje meg a táblázatban felsoroltak közül a jó választ! Hány darab 
számot kell írni a 34TBT azonosító után, hogy a helymeghatározás 
pontossága 10 méteres legyen? 

1 
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Jelölés Darab 
 4 

 6 

 10 

X (1 pont) 8 
 

5. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 3 
 
A hosszúsági (1,5 pont) körök a földi ellipszoidon egyforma hosszúságúak, egy hosszúsági 
körön a Nap azonos (1,5 pont) időpontban delel. 
 

6. Válaszoljon a kérdésre! Milyen tereptárgyra van szükségünk az 
oldalmetszés végrehajtásához? 

3 

 
A terepvonaltól oldalirányban, lehetőleg merőlegesen elhelyezkedő jól azonosítható 
tereptárgyra van szükség. 
 
Nem szükséges a szó szerinti válasz, de a lényegi információkat tartalmaznia kell. Részpont 
is adható. 
 
 
Egészségügyi ismeretek 
 

7. Egészítse ki az alábbi mondatot! 2 
 
Tálcafogás (1 pont) alkalmazásakor három fő hat tenyérrel alátámasztja a sérültet a három 
(1 pont) hajlítható ízület alatt. 
 

8. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 3 
 

Állítás Fogalom 

I (1 pont) 
Amennyiben a baleseti helyszínen van segítő, aki tud 
telefonálni, akkor a segítséghívás már a tájékozódás után 
megtörténik. 

H (1 pont) A sérültek osztályozása azért fontos, hogy mindenki azonnal 
elsősegélyt kapjon. 

I (1 pont) Tömeges balesetben az ütőeres vérzés ellátása elsődleges lesz. 
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A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
 

 9. Egészítse ki a táblázat üres celláiban a rendfokozati csoportokat, és 
írja be az altiszti és a főtiszti rendfokozatokat! 5 

 
Rendfokozatok Rendfokozati csoportok 
őrvezető, tizedes, szakaszvezető tisztesek 

őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester altisztek 

zászlós, törzszászlós, főtörzszászlós zászlósok 

hadnagy, főhadnagy, százados tisztek 

őrnagy, alezredes, ezredes főtisztek 
 

Csak a hibátlan válasz elfogadható, részpontszám az egyes válaszoknál nem adható. 
 
 
 
 
Hadijogi alapismeretek 
 

10. Jelölje meg a táblázatban azt a kifejezést, amely igazzá teszi a 
mondatot! 

3 

 
A hadifoglyoknak joguk van a külvilággal történő kapcsolattartásra, ... 
 

Jelölés Kifejezés 
 havonta négy levelet kaphatnak 

 havonta legalább három csomagot kaphatnak 

X (3 pont) havonta legalább két levelet, négy levelezőlapot küldhetnek 
és csomagot kaphatnak 

 havonta legalább hat levelet küldhetnek és csomagot 
kaphatnak 

 
Magyarország biztonságpolitikai környezete 
 

11. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 3 

 
A NATO védelmi funkciója az 1990-es (3 pont) évek első felétől kiegészült a válságkezeléssel, 
majd a stabilitás és a biztonság kiterjesztésével. 
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12. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 4 

 
A testület megnevezése A testület tagjai 
Európai Tanács a tagállamok állam és kormányfői (megbízottaik) (2 pont) 

Európai Bizottság a tagállamok által delegált biztosok 

Európai Parlament (2 pont) a tagállamok lakossága által  közvetlenül választott képviselők 
 

13. Válaszoljon a kérdésre! 3 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az öt állandó tag igenlő szavazatát is beleértve, összesen hány 
szavazattal hozhat határozatot? 

9 szavazat (3 pont) 
 
 
Általános katonai ismeretek  
 

14. Fejezze be a mondatot! 3 

A természetben általában bőségesen találunk élelmiszert, de ezt fogyasztás előtt tisztítani és 
fertőtleníteni kell (3 pont). 
 
Szükséges a szó szerinti válasz, részpontszám nem adható. 
 

15. Írjon le kettőt a biológiai harcanyagok elleni védekezés lehetőségei 
közül! 4 

 
higiéniai rendszabályok betartása, immunitás megszerzése, fertőtlenítés, terjesztők irtása, 
karantén alkalmazása 
 
Minden jó válasz 2 pont, összesen 4 pont adható. Részpontszám adható. 
 

16. Jelölje meg a táblázatban azt a kifejezést, amely igazzá teszi a 
mondatot! 

2 

A kakas az ütőrugó hatására csapján elfordul, és 
 

Jelölés Kifejezés 

 felhúzott helyzetben tartja a kakast 

X (2 pont) erőteljesen ráüt az ütőszegre 

 a zárkeret hátrasiklik 
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17. Jelölje meg a táblázatban azokat az adatokat, amelyek a 96M P9RC 
pisztolyhoz tartoznak! 

2 

 
Jelölés Kifejezés 
 a lövedék kezdősebessége 715 m/s 

X (1 pont) tömege 1 kg 

 lőszerkészlete 300 db 

X (1 pont) űrmérete 9 mm 
 
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 
 

18. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 3 
 

Állítás Fogalom 

H (1 pont) A vegyivédelmi zászlóalj a harci szervezetekhez tartozik. 

I (1 pont) A repülőbázis a harci szervezetekhez tartozik. 

I (1 pont) A harci támogató erők kedvező feltételeket teremtenek a harc 
sikeres megvívásához. 

 
19. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 3 

 
Az IFOR misszió az 1995-ös (3 pont) daytoni békemegállapodás betartatására jött létre az 
egykori jugoszláv utódállamok közötti fegyveres konfliktus lezárására.  
Modern háborúk jellemzői, különleges egységek  
 

20. Írjon le az M1A1/A2 Abrams harckocsi fegyverzete közül egyet! 3 
 
120 mm-es (simacsövű) löveg, 7,62 mm-es párhuzamosított géppuska, 7,62 mm-es 
parancsnoki géppuska 
 
Minden jó válasz 3 pont, összesen 3 pont adható. Csak a hibátlan válaszok fogadhatók el, 
részpontszám nem adható. 
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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 

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 az útmutató második részében található útmutató segítségével 
történik, amely tartalmazza a konkrét értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk tartozó 

tartalmakat. 
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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. 

  
 
1. A feladatmegértés pontozása 
A feladatmegértésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

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

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

problémára? 

 
• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  

 
Pontszám Értékelési szempont 

6–9 

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

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

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

de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 

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

0 
Akkor adható: 
➢ ha nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot; 
➢ megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 
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• 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. 
 
 
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 vizsgázó figyelembe vette-e a kidolgozás során a megadott szempontokat, 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 

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. 
  



Katonai alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1912 írásbeli vizsga 12 / 18 2020. május 20. 

 
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. 
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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. 
 
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 esetén 
 

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. 
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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. 
 
 

• 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. Jellemezze a lövedék mozgását a levegőben, mutassa be a lövedék röppályájának 

elemeit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy milyen erők hatnak a lövedék 
mozgására a levegőben. 0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó bemutatja a lövedék röppályájának elemeit, az 
egyes elemek fontosabb jellemzőit. A közismereti tárgyakban 
tanult ismeretei felhasználásával megindokolja a lövedék 
röppályájának alakját, a lövedék alakjának, a lövedék 
sebességének, a levegős sűrűségének továbbá a gravitáció 
hatását a lövedék mozgására. Röviden megfogalmazza, hogy 
mitől függ a lövedék légellenállása (lövedék sebessége, alakja, 
legnagyobb keresztmetszete, a levegő sűrűsége). Megemlíti, 
hogy miért van szükség a fegyver csövének huzagolására (a 
lövedék forgómozgásra kényszerítésével megakadályozható a 
lövedék felbillenése repülés közben). A röppálya elemei közül 
legalább 6 szerepel a dolgozatban: kirepülési pont, induló szög, 
röppálya magasság, felszálló ág, röppálya tetőpont, leszálló ág, 
találati pont, becsapódási pont, tetőpont és cél távolság). 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (röppálya elemek, kirepülési pont, induló szög, 
röppálya magasság, felszálló ág, röppálya tetőpont, leszálló ág, 
találati pont, becsapódási pont, tetőpont és cél távolság). 

0─12 

Megszerkesztettsé
g, 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. Mutassa be néhány konkrét példán keresztül az ENSZ válságkezelésének fontosabb 
jellemzőit a megalakulástól napjainkig! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti az ENSZ létrehozásának 
szükségességét, válságkezelő tevékenységének hatását és 
jellemzőit.  

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

A vizsgázó bemutatja az ENSZ megalakulásának 
történelmi előzményeit és körülményeit, a második 
világháború utáni nagyhatalmai politika fontosabb 
jellemzőit. A fontosabb történelmi eseményeket kiemelve 
jellemzi a világtörténelem változásait 1945-től napjainkig. 
Az elmúlt több mint 70 év válságai közül megemlíti azokat, 
ahol az ENSZ részt vett a válságkezelésben, békefenntartó 
missziókat működtetett vagy működtet. Az ENSZ 1948-
1995 között 69 különböző békefenntartó missziót indított el 
a világban. Jelenleg az ENSZ missziókban 106 ezer fő vesz 
részt. Néhány ENSZ misszió (ahol a Magyar Honvédség 
katonái is érintettek): UNFICYP (Ciprus), MFO (Sínai-
félsziget), MINURSO (Nyugat-Szahara), UNOMIG 
(Grúzia), UNMIK (Koszovó).  

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (ENSZ, misszió, válságkezelés). 

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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RÖVID KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
1. Ismertesse a T-72-es harckocsi fontosabb harcászat-technikai jellemzőit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti a harckocsik szerepét és feladatait. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

Lánctalpas harcjármű, megbízható páncélzat, nagy manőverező 
képesség jellemzi, a szárazföldi csapatok fő csapásmérő 
eszköze. Fő feladata az ellenség harckocsijainak és páncélozott 
eszközeinek pusztítása. Személyzete 3 fő, harckocsi-
parancsnok, irányzó és harckocsivezető. Fegyverzete: 125 mm-
es simacsövű ágyú, 7,62 mm-es párhuzamosított géppuska, 12,7 
mm-es légvédelmi géppuska. Fontosabb adatok: tömege 41-43 
tonna, maximális sebessége 60-70 km/óra, hatótávolsága 500 
km. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (lánctalpas harcjármű, páncélzat, fegyverzet, 
irányzó, hatótávolság). 

0─12 

Megszerkesztettsé
g, 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 fegyver nélküli katonai szolgálatot! 

 
Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti a különbséget a fegyveres és a fegyver 
nélküli katonai szolgálat jellemzői között. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

Lényege a honvédség fegyverhasználat nélküli feladataiban 
történő közreműködés. A fegyver nélküli katonai szolgálat 
betöltésére vonatkozó kérelmet a sorozásig lehet benyújtani, 
amelyet 8 napon belül bírálnak el. Fegyvernélküli katonai 
szolgálatot csak jogerős engedélyező határozat alapján lehet 
teljesíteni. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó, a 
szakszavakat (katonai szolgálat, fegyver nélküli katonai 
szolgálat, jogerős határozat). 

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 
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TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 
1. Válassza ki a táblázatból, hogy az 1:25.000 méretarányú térképek esetén mely 
szimbólumokat találjuk a jelölés utolsó két helyén! 
 

jelölés Fogalom 

X (2,5 pont) A B C D 

 1 2 3 4 

X (2,5 pont) a b c d 

 E F G H 

 
 
2. Írja le, mit jelent a térkép tájolása! 
 
A térkép tájolása az a művelet, amikor a térképen kiválasztott irányt fedésbe hozzuk a 
terep azonos irányával. A kiválasztott irány lehet valamelyik világtáj, vagy egy jól 
azonosítható tereptárgy iránya. (5 pont) 
 
Nem szükséges a szó szerinti válasz, részpontszám is adható! 
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