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Fontos tudnivalók 
 
A feladatok megoldására 80 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. 

A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem kapható. 

A válaszok kitöltésekor törekedjen a precíz, pontos katonai szakkifejezések alkalmazására! 

A feleletválasztásos típusú feladatoknál több helyes válasz is lehetséges. 

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

Amennyiben a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét bejelölte, 
nulla ponttal kell értékelni a feladatot. 

A feladatok megoldását kék vagy fekete színű tollal készítse! Megoldásait alaposan gondolja át! 
Amennyiben valamilyen megoldást vagy választ javít, ügyeljen arra, hogy javítása egyértelmű 
legyen, mert kétes esetben nem fogadható el válasza! 

Egyes katonai tereptan tartalmú feladatoknál a szöveges válasz és annak rövidített (betűjeles) 
változata is elfogadható (pl.: északi vagy É-i; keleti vagy K-i). 
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Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

 
A Magyar Honvédség működési sajátosságai 
 
1. feladat 2 pont  

Az alábbi felsorolásból válassza ki a tiszti ÁLLOMÁNYCSOPORTBA tartozó 
rendfokozatokat! 

• őrmester 
• őrnagy 
• őrvezető 
• vezérőrnagy 
• hadnagy 

 
2. feladat 2 pont  

Egészítse ki az alábbi, a harckocsizó-kötelékekre vonatkozó szöveget! 
A harckocsira szerelt ……………………. és géppuska nagy tűzerőt, a ………………………. 
nagy fokú védelmet jelent. A modern harckocsik acél-kerámia-műanyag kompozit 
………………………… készülnek, megjelenik a reaktív ………………….....…., a tűzvezető 
számítógép, a hőképalkotó kamera és számos más fejlesztés. 
 
3. feladat 2 pont  

Nevezzen meg két olyan állampolgári jogot, amely a hivatásos és szerződéses katonák 
esetén korlátozva van! 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
4. feladat 2 pont  
Írja le helyesen az alábbi szöveget! 
A harci erők a szemben álló fél fegyverrel történő megsemmisítését végző erők. Ilyenek például 
a lövész-, harckocsizó- és a tüzérkötelékek. A harci támogatás a harctevékenységhez szükséges 
anyagi, technika és adminisztrációs feltételek biztosítását jelenti. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



Honvédelmi ismeretek 
emelt szint 

2121 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2021. október 22. 

Azonosító 
jel: 

               

Térkép- és tereptani ismeretek  
 
5. feladat 2 pont  

Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat az MGRS-azonosítókat, amelyek 100 méteres 
pontossággal Magyarországon található pozíciót jelölnek! 

• 34TBT 875 652 
• 32UBT 841 333 
• 33TYM 231 182 
• 33SBT 875 652 
• 31FBT 875 652 

 
6. feladat 2 pont  

Adja meg délkelet azimutértékét fokban és vonásban! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
 
Általános katonai ismeretek  
 
7. feladat 2 pont  

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

Állítások igaz hamis 
A gyémánt alakzatot általában fedett terepen, nappal 
alkalmazzuk.   

A vonal alakzat a támadás során leggyakrabban alkalmazott 
formáció.   

Az egyes oszlop formációt elsősorban a vonalas tereptárgyak 
mellett történő menet során használják.   

 
8. feladat 2 pont  

Írja le helyesen az alábbi, a találkozóharcra vonatkozó mondatot! 
A találkozóharc a támadás olyan formája, amelyben az egyik fél védekezéssel akarja elérni 
célját, azaz a védekező ellenség elleni támadás. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Magyarország biztonság- és szövetségi politikája 
 
9. feladat 2 pont  

Egészítse ki az alábbi meghatározást! 
A különböző országok büntető törvénykönyve általában olyan politikai cselekményeket nevez 
……………………………, amelyek egyébként is …………………………… számítanak. 
 

10. feladat 2 pont  

Az alábbi felsorolásból aláhúzással válassza ki azokat, amelyek Magyarországra nézve 
közvetlen katonai kockázatot jelentenek! 

• kábítószer-kereskedelem 
• nukleáris fegyverek proliferációja 
• nagy hatótávolságú ballisztikus hordozóeszközök telepítése 
• illegális migráció 
• globális felmelegedés 
• fegyverkereskedelem 

 
11. feladat 2 pont  

Határozza meg a preventív diplomácia fogalmát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
12. feladat 2 pont  

Írja be az alábbi táblázatba azt az évszámot, amikor Magyarország csatlakozott a 
megjelölt nemzetközi szervezethez! 

Nemzetközi 
szervezet Európai Unió NATO ENSZ 

Magyarország 
csatlakozása 

(évszám) 
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Geopolitikai földrajz 
 
13. feladat 2 pont  

Egészítse ki az alábbi szöveget! 
Migránsnak nevezzük azokat a személyeket, akik elhagyják ………………………………. 
vagy szokásos tartózkodási helyüket azért, hogy ………………………………… szándékkal 
egy másik ………………………………………. menjenek. 
 
14. feladat 2 pont  

Határozza meg az ökológiai lábnyom fogalmát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
 
Katonai igazgatási ismeretek 
 
15. feladat 2 pont  

Egészítse ki az alábbi, a különleges jogrendre vonatkozó szöveget! 
A ………………………………………………… eltérő, úgynevezett különleges jogrendi 
helyzeteket Magyarország ………………………………… szabályozza. 
 
16. feladat 2 pont  

Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat, amelyek NEM különleges jogrendi helyzetek! 
• egészségügyi válsághelyzet 
• váratlan támadás 
• megelőző védelmi helyzet 
• tömeges bevándorlás okozta (migrációs) válsághelyzet 
• rendkívüli állapot 

 

17. feladat 2 pont  

Írja le helyesen az alábbi, a hadkötelezettségre vonatkozó mondatot! 
Hadkötelezettséget jelenleg Magyarországon csak szükségállapot és terrorveszélyhelyzet 
elrendelésével vezethetnek be. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Egészségügyi ismeretek 
 
18. feladat 2 pont  

Adja meg, hogy az alábbi meghatározások a NATO egészségügyi ellátás szintjei közül 
melyik szintre jellemzőek! 
Itt a sérültek részére elsődleges ellátást biztosítanak: vérzéscsillapítást, légzésbiztosítást, 
folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, sokkmegelőzést. Ez a szint zászlóalj szinten található. 
 ......................................................................................................................................................  

Itt helyreállító sebészeti beavatkozásokat is végeznek. A gyógyulás után itt döntik el, hogy 
leszerelik-e a katonát, vagy könnyebb beosztást kap az egészségügyi állapotától függően. 
 ......................................................................................................................................................  
 
 
Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 
 
19. feladat 2 pont  

Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat a hősöket, akik a török elleni háborúkban 
harcoltak! 

• Hunyadi János 
• Vak Bottyán 
• Thury György 
• Zrínyi Miklós 
• Józef Zachariasz Bem 

 
 
Szervezeti ügyviteli ismeretek 
20. feladat 2 pont  

Határozza meg a személyes kézbesítő fogalmát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 a feladat  
sorszáma 

pontszám a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. 
Egyszerű, 

rövid 
választ 
igénylő 

feladatok 

1. 2  14. 2  
2. 2  15. 2  
3. 2  16. 2  
4. 2  17. 2  
5. 2  18. 2  
6. 2  19. 2  
7. 2  20. 2  
8. 2     
9. 2     

10. 2     
11. 2     
12. 2     
13. 2     

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 40  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
A feladatok megoldására 160 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejezni. 

A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem kapható. 

A válaszok kitöltésekor törekedjen a pontos katonai szakkifejezések alkalmazására! 

Figyeljen, hogy a megadott témakörök szerepeljenek a dolgozatban, és a kidolgozás során 
vegye figyelembe a megadott információkat! 

Törekedjen a megadott terjedelem betartására! A hosszú kifejtendő szöveges feladatok esetén 
az elvárt terjedelem kb. 170-180 szó, a rövid 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. 

A feladatok megoldását kék vagy fekete színű tollal készítse! Megoldásait alaposan gondolja 
át! Amennyiben valamilyen megoldást vagy választ javít, ügyeljen arra, hogy javítása 
egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el válasza! 

Egyes katonai tereptan tartalmú feladatoknál a szöveges válasz és annak rövidített (betűjeles) 
változata is elfogadható (pl.: északi vagy É-i; keleti vagy K-i). 
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HOSSZÚ KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
 
1. Ismertesse a NATO működésének alapelveit, a kollektív védelem és kollektív biztonság 
fogalmát! 
A feladatban szerepeljenek az alábbi témakörök! 

1. a NATO létrehozása, a Washingtoni Szerződés jelentősége 
2. a kollektív védelem és a kollektív biztonság jellemzői 
3. a NATO közös döntéshozatalon alapuló biztonságpolitikája 
4. a NATO legfontosabb szervei 

A kidolgozás során vegye figyelembe az alábbi információkat! 
1) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét tíz nyugat-európai és két észak-amerikai ország 
alapította, a létrehozás egyik legfőbb oka a Szovjetunió terjeszkedésének megállítása volt. A 
szervezet célkitűzéseit az Észak-atlanti Szerződés tartalmazza. A megállapodás értelmében a 
tagállamok minden eszközt – politikai és katonai eszközöket egyaránt – igénybe vesznek a 
tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése érdekében. 
2) A NATO alapító dokumentuma 14 cikkelyből áll, melyből a legfontosabb az 5. cikkely: 
„A felek megegyeznek abban, hogy az egy vagy több tag ellen Európában vagy Észak-
Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; 
és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük [...] 
támogatni fogja az ekként megtámadott felet vagy feleket azzal, hogy egyénileg és a többi féllel 
egyetértésben azonnal megteszi azokat az intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő 
alkalmazását is –, amelyeket a békének és a biztonságnak az észak-atlanti térségben való 
helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.” 
3) A szövetségen belüli gyakorlati együttműködés legfontosabb formája a konzultáció, erre 
épülve hozták létre a NATO legfontosabb szerveit. 
 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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2. Ismertesse a harc fogalmát és főbb jellemzőit!  
A feladatban szerepeljenek az alábbi témakörök! 

1. a harc típusai, 
2. a harc céljai, 
3. a harc fajtái, 
4. a harc alkotóelemei 

A kidolgozás során vegye figyelembe az alábbi információkat! 
1) a csapatok NATO-szabvány szerinti jelölése 

 
A kép forrása: Szabó Péter: Általános katonai ismeretek.  

In: Honvédelmi alapismeretek tankönyv. Zrínyi Kiadó, Bp. 2019. 448. oldal. 
2) Átkarolás két oldalról 

 
A kép forrása: Szabó Péter: Általános katonai ismeretek.  

In: Honvédelmi alapismeretek tankönyv. Zrínyi Kiadó, Bp. 2019. 449. oldal. 
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3) A manőver alapvető célja a csapás és a tűz kiváltásához a kedvező feltételek megteremtése, 
illetve a saját csapatok megóvása az ellenség csapásától és tüzétől. A manőver egyidős a 
harccal. A manővert széleskörűen alkalmazó hadvezérek jelentős erőfölényben lévő ellenséggel 
szemben is sikereket érhettek el. 
4) A mozgáscentrikus hadikultúra gyakorlatilag direkt hadviselés, így legfőbb célja az 
ellenséges fegyveres erők megsemmisítése, csoportosításainak szétzúzása, jelentős veszteség 
okozása. Ezzel szemben az indirekt hadviselés esetében az ellenség kifárasztása jelenik meg fő 
célként. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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RÖVID KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
 
1. Írja le a röntgenképen látható ízületi sérülés jellemzőit és ellátását nem szakember által 
végzett elsősegélynyújtás esetén! 

 

 
 
A kép forrása: Nagy Ágnes, Nemesi Erika, Dr. Lombay Béla: Könyöktáji csontízületi sérülések 
gyermekkori sajátosságai I. In: Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), 119. oldal 
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2. A Magyar Honvédségben rendszeresített rendfokozatokat több rendfokozati csoportba 
sorolhatjuk. Az alábbi ábra segítségével sorolja fel a rendfokozati csoportokat, fejtse ki 
az egyes csoportokhoz tartozó rendfokozatokat! 
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TÁJÉKOZÓDÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
1. feladat 5 pont  

Adja meg az L-34-22-C-b térképszelvény: 
a) méretarányát; 
b) az északi, a déli, a keleti és a nyugati csatlakozó térképszelvényét! 

 

Méretarány:  .................................................................................................................................  

É-i csatlakozó térképszelvény:  ....................................................................................................  

D-i csatlakozó térképszelvény:  ....................................................................................................  

K-i csatlakozó térképszelvény: .....................................................................................................  

Ny-i csatlakozó térképszelvény: ...................................................................................................  

 
 
2. feladat 5 pont  

Tanulmányozza az alábbi térképrészletet! Írja le, hogy mi a kisbetűvel jelzett, 
domborzatra vonatkozó jelek pontos megnevezése! Adja meg a térkép alapszintközét! 

 
Az ábra forrása: Balog Péter: Térkép- és tereptani alapismeretek. In: Honvédelmi 
alapismeretek tankönyv. Zrínyi Kiadó, Bp. 2019., 352. oldal. 
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 a feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. Egyszerű, rövid választ 
igénylő feladatok    40   

Hosszú szöveges 
feladatok 

1. 15  

60   

2. 15  

Rövid szöveges feladatok 1. 10  
2. 10  

Tájékozódással 
kapcsolatos feladatok 

1. 5  
2. 5  

II. Szöveges és tájékozódással kapcsolatos feladatok 
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
II. Szöveges és tájékozódással kapcsolatos feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


