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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.) 
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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 

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
 
2. feladat  2 pont 

Egészítse ki az alábbi, a harckocsizó-kötelékekre vonatkozó szöveget! 
A harckocsira szerelt löveg / ágyú (1 pont) és géppuska nagy tűzerőt, a páncélzat / páncél / 
páncélvédelem nagy fokú védelmet jelent. A modern harckocsik acél-kerámia-műanyag 
kompozit páncélzattal / páncéllal / páncélvédelemmel készülnek, megjelenik a reaktív 
páncélzat / páncél / páncélvédelem, a tűzvezető számítógép, a hőképalkotó kamera és számos 
más fejlesztés. 
A páncélzat / páncél / páncélvédelem kifejezésért 1 pont csak akkor adható, ha mindhárom 
helyen szerepel.  
 
3. feladat  2 pont 

Nevezzen meg két olyan állampolgári jogot, amely a hivatásos és szerződéses katonák esetén 
korlátozva van! 
mozgásszabadság / lakóhely szabad megválasztásának joga, gyülekezési jog, egyesülési 
jog, párttagság joga, szabad véleménynyilvánítás joga 
Minden helyes válasz 1 pont, legfeljebb 2 pont adható. Az állampolgári jog bármely más, 
helyes megfogalmazása is elfogadható. 
 
4. feladat  2 pont 

Írja le helyesen az alábbi szöveget! 
A fegyvernemek (1 pont) a szemben álló fél fegyverrel történő megsemmisítését végző erők. 
Ilyenek például a lövész-, harckocsizó- és a tüzérkötelékek. A harci kiszolgáló támogatás 
(1 pont) a harctevékenységhez szükséges anyagi, technikai és adminisztrációs feltételek 
biztosítását jelenti. 
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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 (1 pont) 
• 32UBT 841 333 
• 33TYM 231 182 (1 pont) 
• 33SBT 875 652 
• 31FBT 875 652 

 
6. feladat  2 pont 

Adja meg délkelet azimutértékét fokban és vonásban! 
135 fok / 135° (1 pont);  
22-50 / 22-50 vonás / 22-50 pars / 24-00 / 24-00 vonás / 24-00 mils (1 pont) 
 
 
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.  X 

A vonal alakzat a támadás során leggyakrabban alkalmazott 
formáció. X  

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

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
 
8. feladat  2 pont 

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

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
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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 
terrorcselekménynek (1 pont) amelyek egyébként is bűncselekményeknek (1 pont) 
számítanak. 
 
10. feladat  2 pont 

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

• kábítószerkereskedelem 
• nukleáris fegyverek proliferációja (1 pont) 
• nagy hatótávolságú ballisztikus hordozóeszközök telepítése (1 pont) 
• illegális migráció 
• globális felmelegedés 
• fegyverkereskedelem 

 
11. feladat  2 pont 

Határozza meg a preventív diplomácia fogalmát! 
A preventív diplomácia megelőző diplomácia, amely a viták békés rendezésére irányul, 
célja, hogy megakadályozza a felek közötti viták keletkezését, azt, hogy a meglévő viták 
konfliktusba csapjanak át, és korlátozza a konfliktus továbbterjedését. 
Bármely más megfogalmazás is elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pontszám nem adható. 
 
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) 
2004 1999 1955 

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
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Geopolitikai földrajz 
 
13. feladat  2 pont 

Egészítse ki az alábbi szöveget! 
Migránsnak nevezzük azokat a személyeket, akik elhagyják hazájukat / országukat / állandó 
vagy szokásos tartózkodási helyüket azért, hogy letelepedési szándékkal egy másik országba 
menjenek. 

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
 
14. feladat  2 pont 

Határozza meg az ökológiai lábnyom fogalmát! 
Az ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális 
életvitelünkhöz szükséges javakat. Az ökológiai lábnyom mérésére a hektár/fő (ha/fő) 
mértékegység vált elfogadottá. 
Bármely más megfogalmazás is elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pontszám nem adható. 
 
 
Katonai igazgatási ismeretek 
 
15. feladat  2 pont 

Egészítse ki az alábbi, a különleges jogrendre vonatkozó szöveget! 
A békeidőszaktól / normál jogrendtől (1 pont) eltérő, úgynevezett különleges jogrendi 
helyzeteket Magyarország Alaptörvénye (1 pont) szabályozza. 
 
16. feladat  2 pont 

Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat, amelyek NEM különleges jogrendi helyzetek! 

• egészségügyi válsághelyzet (1 pont) 
• váratlan támadás 
• megelőző védelmi helyzet 
• tömeges bevándorlás okozta (migrációs) válsághelyzet (1 pont) 
• rendkívüli állapot 

 
17. feladat  2 pont 

Írja le helyesen az alábbi, a hadkötelezettségre vonatkozó mondatot! 
Hadkötelezettséget jelenleg Magyarországon csak rendkívüli állapot (1 pont) és megelőző 
védelmi helyzet (1 pont) 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. 
ROLE I / ROLE-I / ROLE I. (1 pont) 

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. 
ROLE IV / ROLE-IV / ROLE IV. (1 pont) 

 
 
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 

Ha minden válasz helyes, 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható. 
 
 
Szervezeti ügyviteli ismeretek 
 
20. feladat  2 pont 
 
Határozza meg a személyes kézbesítő fogalmát! 
A minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy a biztonsági szabályzatban felhatalmazott 
személy által a minősített adat szerven kívüli szállítására írásban (felhasználói 
engedélyben vagy egyéb módon) kijelölt személy. 
Bármely más megfogalmazás is elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pontszám nem adható. 
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Szöveges és tájékozódással kapcsolatos feladatok 

 
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 találhatóak 
és töltendőek 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? 
 
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. 



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 10 / 20 2021. október 22. 

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.  

 
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 közti 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 közti 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 közti 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 

közti 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. 

 
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. 
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4. Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
 
A megszerkesztettség, nyelvhelyesség vizsgálatánál a következő szempontokat kell figyelembe 
venni: 
− A szöveg tartalmaz-e bevezetést, tárgyalást és befejezést, továbbá ezek terjedelme 

arányos-e? 
− A szöveg értelmes mondatokból áll-e? 
− A szöveg terjedelme megfelel-e a meghatározottaknak?  
− Tartalmaz-e a szöveg az alábbiakban felsorolt durva helyesírási hibákat? 

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. 

 
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, 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. 
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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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MÁSODIK RÉSZ 

A feladatok megoldásai 
HOSSZÚ KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 

 
 

1. Ismertesse a NATO működésének alapelveit, a kollektív védelem és kollektív biztonság 
fogalmát! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének létrehozását a Szovjetunió 
terjeszkedése indukálta, és a kollektív védelem elve 
köré épült. 

3 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint 
(I. rész, 1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó dolgozatában kifejti, hogy: 
− a Washingtoni Szerződés 14 cikkelyből álló alapító 
dokumentumát aláíró felek leszögezték, hogy 
egyesítik erőiket közös védelmük érdekében, 
valamint a béke és biztonság fenntartására, továbbá, 
hogy az észak-atlanti térségben „előmozdítsák a 
stabilitást és a jólétet”, valamint megőrizzék 
„népeiknek a demokrácia, az egyéni szabadság és a 
jog uralma elvein nyugvó közös örökségét”;  
− kollektív védelemről akkor beszélhetünk, ha egy 
szövetség tagállamai kötelezik magukat arra, hogy 
külön és együtt katonai eszközök bevonásával 
segítségére lesznek egy (vagy több) tagállamnak a 
szövetségen kívülről jövő fenyegetés vagy támadás 
esetén;  
− a kollektív védelem fogalmát érdemes 
megkülönböztetni a kollektív biztonságtól, amely ma 
az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) jellemzi;  
− a kollektív biztonsági rendszer tagjai arra kötelezik 
magukat, hogy a rendszer egy (vagy több) tagjának 
egy másik (vagy több) tag általi fenyegetettsége vagy 
megtámadása esetén katonai eszközök bevonásával 
közösen segítséget nyújtanak;  
− a kifelé irányuló kollektív védelemmel ellentétben a 
kollektív biztonság befelé irányul, mivel 
középpontjában a részt vevő államok közötti 
konfliktusok kezelése áll; 
− a NATO-tagállamok együttműködése két alapelvre 
épül: a részt vevő államok független 
döntéshozatalának (szuverenitásának) kölcsönös 
elismerésére, illetve a közös döntéshozatalon alapuló 
politika kialakítására; 
− a konzultáció magában foglalja egy-egy kérdés 
megoldásának teljes folyamatát az előzetes 
tájékoztatástól az utólagos értékelésig; 
− mivel a NATO kormányközi szervezet, a 
szövetségen belüli közös határozathozatal folyamata a 
konszenzuson alapul;  

6 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 2/a. pont) 
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Műveletek, tartalmak Pont 
− a konszenzus a felek közötti olyan megegyezés, 
amelyben kölcsönösen figyelembe veszik egymás 
érdekeit is; 
− a konszenzusos döntéshozatal azt a jogosítványt is 
tartalmazza, miszerint egy tagállam a tárgyalás alatt 
lévő kérdésre vonatkozó döntést képes 
megakadályozni (vétóval); 
– a NATO legfontosabb szervei:  

− az Észak-atlanti Tanács a tagállamok állandó 
képviselőiből áll, akik hetente legalább egy 
alkalommal üléseznek, elnöke a NATO 
főtitkára, ülésein minden állam azonos 
jogokkal rendelkezik, és döntéseit egyhangúlag 
hozza, amelyek így a tagállamok közös akaratát 
fejezik ki;  

− a Védelmi Tervező Bizottság általában az 
állandó képviselőkből áll, de évente legalább 
két alkalommal a védelmi miniszterek szintjén 
ülésezik, a jelentősebb katonai és védelmi 
tervezési ügyekkel foglalkozik, gyakorlatilag a 
NATO legfontosabb katonai testülete;  

− a Nukleáris Tervező Csoport hasonló szinten 
ülésezik, és ugyanazon státussal rendelkezik, 
mint a Védelmi Tervező Bizottság, a nukleáris 
erőket érintő kérdések tartoznak a hatáskörébe;  

− a Katonai Bizottság a NATO legmagasabb 
rangú katonai szerve, irányítja a NATO 
parancsnokságait, munkáját a Nemzetközi 
Katonai Törzs támogatja. 
 

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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2. Ismertesse a harc fogalmát és főbb jellemzőit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy a harc alapvető 
tulajdonságairól, jellemzőiről kell számot adnia. 

3 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint 
(I. rész, 1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó dolgozatában kifejti, hogy: 
− a harc a fegyveres küzdelem alapvető formája, a 
küzdő felek fegyvernemi egységeinek és 
alegységeinek szervezett összecsapása;  
− a harc típusai: helyszín szerint lehetnek földi, 
légvédelmi, légi; 
− a harc céljai lehetnek:  

− az ellenség megsemmisítése és fontos 
körleteinek (terepszakaszainak) birtokbavétele 
(a saját területre betört ellenség szétverése, az 
eredeti helyzet visszaállítása);  

− az erőfölényben lévő ellenség támadásának 
meghiúsítása;  

− jelentős veszteség okozása;  
− fontos területek megtartása;  
− a csapatok cselekvőképességének megőrzése, a 

támadásba való átmenet feltételeinek a 
megteremtése; 

− A harc fajtái:  
− támadás,  
− védelem,  
− halogatás (késleltetés); 

− A harc alkotórészei: 
− a csapás a harc alkotórésze, az ellenség 

megsemmisítésének legfőbb feltétele; a 
fegyverfajták tüzének, valamint a csapatoknak 
az ellenség csapataira és objektumaira kifejtett 
erőteljes ráhatása;  

− a tűz a harc alapvető tartalma, a csapás szerves 
része, az ellenség pusztításának alapvető 
eszköze; 

− a manőver a harc alkotórésze, a különböző tűz-
csapásoknak, a csapatok helyváltoztatásának 
szervezett és meglepetésszerű kombinációja;  

− a manőver a csapatok mozgása, amelyeket tűzzel 
támogatnak annak érdekében, hogy egy olyan 
előnyös pozícióba kerüljenek, ahonnan képesek 
elpusztítani vagy fenyegetni az ellenséget; 

− a csatolt kép a manőver egy formája, az 
átkarolás, mely az ellenség védelmének 
mélységébe irányuló manőverforma; 

− az átkarolás során az erőink kisebb részével 
arcból indított (ál)támadással le kell kötni az 
ellenség védelmét, és biztosítani kell, hogy a 
főerőink egy vagy két oldalról átkarolják az 
ellenséget;  

6 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 2/a. pont) 
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Műveletek, tartalmak Pont 
− a sikeres támadás 3:1 minimálisan 

szükségszerű aránya a védelemmel szemben; 
− a saját erők zászlóalj szintűek az ellenséges 

szakasszal szemben,  
− a tűztámogatást egy harckocsi zászlóalj 

biztosítja. 
 

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 

2121 írásbeli vizsga 18 / 20 2021. október 22. 

 
Rövid szöveges feladatok 
 
1. Írja le a röntgenképen látható ízületi sérülés jellemzőit és ellátását nem szakember által 
végzett elsősegélynyújtás esetén! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy a feladatban a ficamról kell 
beszámolnia. 

2 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban leírja, hogy: 
− ficam esetén a kimozdult ízületi fej nem tér vissza 

az ízületi tokba; 
− a kimozdulás rögzített marad, távolról is látható 

deformitást mutat, amely mellett ízületi mozgás 
nincs vagy elenyésző; 

− a ficamot csak orvos teheti helyre;  
− ellátása megegyezik a törés ellátásával, mivel a 

pontos diagnózis csak kórházi röntgenfelvétel 
alapján lehetséges; 

− A sérülés pontos helyének megállapítása után a 
sérült végtag rögzítésére kell törekedni; 

4 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 2/b. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

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

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. A Magyar Honvédségben rendszeresített rendfokozatokat több rendfokozati csoportba 
sorolhatjuk. Az alábbi ábra segítségével sorolja fel ezeket, fejtse ki az egyes csoportokhoz 
tartozó rendfokozatokat! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy a feladatban a rendfokozati 
csoportokról és nem az állománycsoportokról kell 
beszámolnia. 

2 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban felsorolja a rendfokozati 
csoportokat, és a csoportokban megfelelően helyezi 
el a rendfokozatokat: 
− rendfokozat nélküliek; 

o közkatona 
− tisztesek 

o őrvezető, szakaszvezető, tizedes 
− altisztek 

o őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester 
− zászlósok 

o zászlós, törzszászlós, főtörzszászlós 
− tisztek 

o hadnagy, főhadnagy, százados 
− főtisztek 

o őrnagy, alezredes, ezredes 
− tábornokok 

o dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy, 
vezérezredes 

4 pont adható az 
általános értékelési 
szempontok szerint  
(I. rész, 2/b. pont) 

A szaknyelv 
alkalmazása 

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

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) 

 
  



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 20 / 20 2021. október 22. 

 
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: 1:25 000 (1 pont) 
É-i csatlakozó térképszelvény: L-34-22-A-d (1 pont) 
D-i csatlakozó térképszelvény: L-34-22-C-d (1 pont) 
K-i csatlakozó térképszelvény: L-34-22-D-a (1 pont) 
Ny-i csatlakozó térképszelvény: L-34-22-C-a (1 pont) 
 
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! 

 
a) főszintvonal (1 pont) 
b) alapszintvonalak/alapszintvonal (1 pont) 
c) felező szintvonal (1 pont) 
d) kiegészítő szintvonal (1 pont)  

 
A térkép alapszintköze 5 méter. (1 pont) 
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