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Fontos tudnivalók 
(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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I. FELADATSOR 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

Hadtörténelmi alapismeretek 

1. feladat  2 pont 

Egészítse ki az alábbi, Spárta történetére vonatkozó állításokat!  
A spártai katonák leghíresebb hőstette a Thermopülai-szoros (1 pont) hősies védelme volt. 
A görögök a szűk szorosban a hagyományos falanxalakzatot (1 pont) alkalmazták.  
A megoldás helyesírási hiba esetén is elfogadható. 

2. feladat  2 pont 

Egészítse ki a mondatot!  
907-ben Pozsony (1 pont)-nál a Keleti Frank Királyság (1 pont) kívánt döntő csapást mérni 
a magyarokra, de a honfoglalást követő első honvédő háború a magyar haderő abszolút 
győzelmével végződött. 

Egészségügyi ismeretek 

3. feladat  2 pont 

Saját szavaival határozza meg a harci körülmények között végrehajtott első szaksegély 
fogalmát! Válaszát a pontozott vonalakra írja! 
Általában a harctéri életmentő katona ellátásának megkezdése után érkező, a harctéri 
életmentő katona felszerelésénél jelentősebb egészségügyi felszereléssel és komolyabb 
beavatkozási lehetőséggel rendelkező, egészségügyi szakképzettséggel rendelkező 
katona/tiszt/altiszt által végzett harctéri beavatkozás.  
Bármely más megfogalmazás elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott, lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pont nem adható. 
 

4. feladat  2 pont 

Írja le helyesen a pontozott vonalakra az alábbi, a sérültek szállításával kapcsolatos mondatot! 
A szállítóeszközzel és egészségügyi személyzettel együtt végrehajtott kiürítést Medical 
Evaluation Evacuation (1 pont)-nek (MEDEVAL MEDEVAC) (1 pont) nevezzük. 

Térkép- és tereptani alapismeretek 

5. feladat  2 pont 

Adja meg az L-34-21-A azonosítójú térképszelvény méretarányát és a keleti csatlakozó 
térképszelvényének azonosítóját! Válaszát a pontozott vonalakra írja! 
Méretarány: 1:50 000 (1 pont), keleti csatlakozó térképszelvény jelölése: L-34-21-B (1 pont) 
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6. feladat  2 pont 

Írja le helyesen a pontozott vonalakra az alábbi, a Föld alakjával kapcsolatos szöveget! 
A Föld teljesen egyedi felülettel közelíthető meg legjobban. A felület megnevezése glóbusz 
geoid (1 pont). A Földdel mint térbeli alakzattal kapcsolatos pontosabb számításokhoz 
matematikailag meghatározott alakot kell alkalmazni, amire a gömb forgási ellipszoid (1 pont) 
a legalkalmasabb. 
 

7. feladat  2 pont 

Saját szavaival határozza meg a hullámos vidék fogalmát! Válaszát a pontozott vonalakra írja! 
Elnyúló lejtőjű hátakkal tagolt táj, a viszonylagos magasságkülönbség 10–20 méter. A 
hullámos vidék átmenet a síkság és a dombvidék között. A nagyrészt sűrűn fedett 
terepfelszín az áttekintést, valamint a földi és légi megfigyelést gátolja. 
Bármely más megfogalmazás elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott, lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pont nem adható. 

Túlélési ismeretek és táborozástechnika 

8. feladat   2 pont 

Nevezzen meg két csapdatípust! Válaszait a pontozott vonalra írja! 
egyszerű hurokcsapda, hurokcsapda felcsapódó szerkezettel, zuhanócsapda, zuhanó 
ketreccsapda, varsa 
Helyes megnevezésenként 1 pont, legfeljebb két pont adható. Bármely más, helyes megnevezés 
elfogadható. 

Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek 

9. feladat  2 pont 

Az alábbiakban egy-egy terrorszervezetre jellemző mondatokat olvashat. Nevezze meg a 
terrorszervezeteket! Válaszát a pontozott vonalra írja! 
Ez a szervezet egy radikális iszlám terrorszervezet, melyet Oszama bin Laden hozott létre. Tagjai 
kiképzését elsősorban afganisztáni táboraiban végezte. Sikeresen végrehajtott támadásai közül 
kiemelkedik a New York-i Világkereskedelmi Központ elleni támadás 2001. szeptember 11-én. 
Al Kaida/Al-káida/al-Káida (1 pont) 

A XX. századi Európa egyik legismertebb terrorszervezete és nacionalista függetlenségi mozgalma. 
Merényletei többnyire spanyol rendőrök, katonák és magas beosztású hivatalnokok ellen 
irányultak. Tagjai 2010-ben fegyverszünetet hirdettek, majd 2018-ban bejelentették a szervezet 
megszűnését. 
ETA baszk terrorszervezet/ETA baszk szeparatisták/ETA (1 pont) 
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10. feladat  2 pont 

Az alábbi felsorolásból válassza ki és húzza alá a NATO által vezetett missziókat! 

• MINURSO 
• UNMOGIP 
• ISAF (1 pont) 
• SFOR (1 pont) 
• MFO 

A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség 

11. feladat  2 pont 

Nevezze meg az alábbi kötelékeket az ismertetett feladatok és jellemzőik alapján! Válaszát a 
pontozott vonalra írja! 
Fegyverzetüknél és felszereltségüknél fogva egyaránt alkalmazhatók háborúban és békében. 
Háborúban ők viselik a harc közvetlen megvívásának a terhét, békében többnyire őrző- és 
szállítófeladatokat látnak el. 
lövészkötelékek (1 pont) 

A katonai erők ellátásának, mozgatásának és fenntartásának tervezésével, illetve szervezésével 
foglalkoznak. Feladataikat ellátó-, javító-, szállító- és elhelyezésért felelős kötelékekkel látják 
el. 
logisztikai kötelékek (1 pont) 
 
12. feladat  2 pont 

Egészítse ki az alábbi, az Országgyűlés a köztársasági elnök és a kormány viszonyára, 
rendkívüli állapot idején jellemző mondatot! 

Rendkívüli állapot kihirdetését követően az ország irányítását a Honvédelmi Tanács veszi át, 
melynek elnöke a köztársasági elnök. Tagjai a miniszterelnök, a miniszterek, a 
képviselőcsoportok vezetői, az Országgyűlés elnöke, valamint tanácskozói joggal a/az Magyar 
Honvédség Parancsnoka/MH PK/Honvéd Vezérkar főnöke/HVKF. Működése idején 
együttesen gyakorolja az Országgyűlés által átruházott jogokat, a köztársasági elnök és a 
kormány jogait. 

Hibátlan megoldás esetén 2 pont, legalább 1 helyes válasz esetén 1 pont adható.  
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Lőelmélet 

13. feladat  2 pont 

Saját szavaival határozza meg a meredek röppálya fogalmát! 
A röppálya meredeksége az indulószög nagyságától függ, vagyis attól, hogy milyen 
magasra emeljük a fegyver csövét. Meredek röppályán a lövés indulószöge nagyobb a 
legnagyobb lőtávolság szögénél. 
Bármely más megfogalmazás is elfogadható, amely tartalmazza az aláhúzott lényegi részeket. 
Részpontszám adható, tört pontszám nem adható. 
 
14. feladat  2 pont 

Egészítse ki a különleges lőszerek felsorolását! 

• fényjelző 
• páncéltörő (1 pont) 
• gyújtó 
• páncéltörő-gyújtó (1 pont) 
• hangsebesség alatti 

Bármely más, helyesen megnevezett különleges lőszer elfogadható. 

Haditechnikai ismeretek 

15. feladat 2 pont 

Egészítse ki az aktív rendszerű lövészfegyverek működésének fázisait! Válaszait írja a 
megfelelő pontozott vonalakra! 

1. töltés 
2. zárolás (1 pont) 
3. lövés 
4. zárolás oldása (1 pont) 
5. ürítés 

 
16. feladat 2 pont 

Egészítse ki a lövegek csoportosítását alkalmazhatóságuk módja szerint! Válaszát írja a 
táblázatba! 

harckocsilövegek tábori lövegek  
légvédelmi lövegek páncéltörő lövegek 

Helyes megnevezésenként 1 pont, legfeljebb 2 pont adható. A helyes válaszok a táblázat 
bármely üres helyére beírva elfogadhatók. Bármely más, helyes megnevezés elfogadható. 
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Általános katonai ismeretek 

17. feladat 2 pont 

Nevezzen meg kettőt a harc alapvető fajtái közül! 

támadás, védelem, halogatás/késleltetés  

Helyes válaszonként 1 pont, legfeljebb 2 pont adható. 

 
18. feladat 2 pont 

Egészítse ki a hadviselés szintjeinek felsorolását! Megoldását a pontozott vonalra írja!  

• hadászati (stratégiai) szint 

• hadműveleti szint/operatív szint (1 pont) 
• harcászati szint/taktikai szint (1 pont) 

 
19. feladat 2 pont 

Nevezze meg, hogy a mérgező harcanyagok mely csoportjaira jellemzőek az alábbiak! 
Válaszait írja a táblázat megfelelő részeibe! 

Harcanyagok jellemzői Harcanyagok csoportja 
Elsősorban a bőrt, a szemet, a légző- és 
emésztőszerveket károsítják. Bőrfelületen 
nehezen gyógyuló hólyagokat, fekélyeket 
idéznek elő. 

hólyaghúzó mérgező harcanyagok  
(1 pont) 

A központi idegrendszerre ható, depresszáns 
harcanyagok. Jellemzőik lehetnek 
hallucinációk, esetenként mániákus 
viselkedés, valamint a test hőmérsékletének 
emelkedése. 

pszichotoxikus harcanyagok/kábítószerek 
(1 pont) 

Hadijogi alapismeretek 

20. feladat 2 pont 
Válassza ki az alábbi felsorolásból és húzza alá a nemzetközi bűncselekményeket! 

• vallási csoport részleges megsemmisítése (1 pont) 
• támadási célpontok megszerzése hadicsellel 

• hadifoglyok munkára vezénylése 

• fehér zászló kitűzésével megadás színlelése 

• szándékos támadás polgári létesítmények ellen (1 pont) 
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II. FELADATSOR 
 

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 teljeskörűen megérti és helyesen is értelmezi, a kifejtés 

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

2 
Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljeskörűen 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, vagy  
− 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 teljeskörűen megérti és helyesen is értelmezi, a kifejtés 

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

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

− ha a téma kifejtése a megadott terjedelmet tekintve arányos. 

1 
Akkor adható: 
− ha a vizsgázó a feladatot teljeskörűen 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, vagy 
− ha a dolgozat nem tartalmaz összefüggő mondatokat, csak a feladathoz 

kapcsolódó néhány kifejezést, vagy 
− 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, és 
− ha a témakörök és a megadott információk felhasználásával lényeges 

következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg, és 
− ha az egyes témakörök kifejtése arányos és hiánytalan. 

5 
Akkor adható: 
− ha a megoldás tartalmazza az összes megadott témakört, és  
− 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, és 
− 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, és 
− ha a kifejtés során mindegyik témakör és információ értelmezése megfelelő, de 

több mint két témakör kifejtése aránytalan vagy hiányos. 
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2 
Akkor adható: 
− ha a feladat nem tartalmazza az összes megadott témakört, valamint a 

dolgozatban nem található utalás mindegyik információra. 

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

információra található utalás a dolgozatban. 

0 Akkor adható: 
−  ha 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; 

− továbbá 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;  

− továbbá 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, és 

− 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, és 
− 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, vagy  
− ha a vizsgázó a javítási-értékelési útmutató II. részében szereplő témakörök 

egyikét sem szerepelteti megoldásában. 
 

 
3. A szaknyelv alkalmazása 
A szaknyelv alkalmazásánál a következő szempontot kell figyelembe venni: 
− az eredményes kidolgozáshoz szükséges szakszavak és a katonai terminológia helyes 

használata. 
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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, és 
− 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 alkalmaz. 

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, és 
− 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 alkalmaz. 

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; az 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, és 

− 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), vagy 
− ha néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi 

hibákat tartalmaz, vagy 
− ha a dolgozat terjedelme kevesebb az előírtnál. 

0 

Akkor adható: 
− ha a szöveg megállapításai leegyszerűsítettek, vagy 
− ha több nyelvhelyességi vagy durva helyesírási hiba van benne, vagy 
− ha a szöveg nem kapcsolódik a feladathoz, vagy 
− 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, és 
− 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, vagy 
− ha terjedelme kevesebb az előírtnál, vagy 
− ha a szöveg nem kapcsolódik a feladathoz, vagy 
− ha a szöveg nem értelmes, és nem összefüggő mondatokból vagy csak szavakból áll.
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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. Értékelje Magyarország II. világháborús szerepét az alábbi szempontok és 
forrásrészletek alapján! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó térben és időben megfelelően helyezi el 
válaszát. Megértette, hogy a feladat Magyarország 
győri fegyverkezési program és doni katasztrófa 
közötti időszakára vonatkozik.  

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 győri fegyverkezési program célja a magyar 

királyi Honvédség fegyverzetének a fejlesztése; 
− a fegyveres semlegesség elve: a második 

világháború kitörésekor Magyarország nem 
kapcsolódott be azonnal a fegyveres harcokba. 
Teleki Pál és a magyar kormány célja, hogy 
Magyarország háborús részvételét a fegyveres 
semlegesség elve alapján a lehető leghosszabb 
ideig el kell kerülni; a fegyveres semlegesség 
politikája a Jugoszlávia elleni támadó 
hadműveletekben való részvétellel véget ért; 

− 1941 nyarán a német hadvezetés még nem kérte 
Magyarország részvételét a Szovjetunió elleni 
támadó háborúban; Kassa bombázását a magyar 
politikai és katonai vezetés szovjet provokációnak 
tekintette és hadat üzent; megtörténik a 
gyorshadtest frontra küldése; 

− 1942 nyarán német kérésre küldték ki a keleti 
frontra a Don folyóhoz a 2. magyar hadsereget; a 
hadseregnek jóval szélesebb frontszakaszon kellett 
harcolnia, mint azt fegyverzete, felszerelése és 
létszáma alapján eredményesen tehette volna; a 
Vörös Hadsereg 1943. januári támadását 
követően a hadsereg elkeseredett küzdelemben 
megsemmisült, maradványai leváltak a frontról.  

A vizsgázó munkájából kiderül, hogy Magyarország 
kényszerpályán mozgott. A háború elején a fő cél a 
háborúból való kimaradás volt, de a kezdeti német 
sikerek, majd a német hadvezetés szempontjából 
sikertelen 1941-es év után nem maradt más választási 
lehetőség.  

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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2. Ismertesse a vegyi fegyverek kialakulását és alkalmazásuk szabályozását!  
Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy feladata a vegyi fegyverek 
kialakulásának és harcászati alkalmazásuk 
korszakonkénti bemutatása, általános csoportosításuk 
ismertetése, továbbá alkalmazásuk nemzetközi 
szabályozásának jellemzése. 

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 vegyi fegyverek használata több évezredes, a 

vadászat és harc fontos eszközei voltak; 
− az ókorban (pl. perzsák, Kína) a háborúskodó felek 

különböző mérgező hatású füstöket alkalmaztak;  
− a reneszánszban (XV. sz.) Leonardo da Vinci az 

arzén alkalmazását javasolta, majd a XVII. 
században robbanóeszközökbe helyeztek 
mérgező tölteteket; 

− a XVIII. század végén már vegytiszta hidrogén-
cianidot/kéksavat állítottak elő a vegyészek;  

− az első teljes körű harctéri alkalmazásra 1915. április 
22-én a második ypres-i csatában került sor; 

− a vegyi fegyverek a tömegpusztító fegyverek 
közé tartoznak, melyek hatásukat különböző 
vegyületek fizikai, kémiai és biokémiai 
tulajdonságait kihasználva fejtik ki; 

− vegyi fegyvereken szűkebb értelemben a mérgező 
harcanyagokat, a ködképző és gyújtóanyagokat, 
valamint alkalmazási eszközeiket értjük; 

− 1925-ben megszületett a genfi egyezmény a vegyi 
fegyverek alkalmazásának tiltásáról, majd 1993. 
január 13-án követte a párizsi egyezmény, amely 
teljes tiltásukat rendelte el. Az egyezmény 
végrehajtását a Vegyi Fegyver Tilalmi Szervezet 
(OPCW) ellenőrzi. 

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 forrás egy, a tűzgyújtás nehézségeit bemutató helyzetet ír le. Mutassa be a 
tűzgyújtáshoz szükséges anyagokat, feltételeket, valamint határozza meg a tűz 
jelentőségét túlélési helyzetben! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy a feladatban a tűzgyújtással 
kapcsolatos ismereteiről kell számot adnia. 

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

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban leírja, hogy: 
− a tűzhöz alapvetően oxigénre, megfelelően magas 

hőmérsékletre és éghető anyagra van szükség 
(tűzháromszög); 

− a tűzgyújtáshoz szükséges éghető anyagok között 
megkülönböztethetünk: gyúlékony anyagokat, 
gyújtóst és tüzelőanyagot; 

− a tűzgyújtó eszközök között megtalálhatóak 
mesterséges és természetes (primitív) eszközök, 
illetve 1-1 példával igazolja azokat, úgymint 
tűzgyalu, tűzfúró, tűzcsiholó szíj, gyufa, 
magnéziumtömb, öngyújtó, akkumulátor, 
nagyítólencse, kovakő; 

− melyek a tűzrakás módjai, és legalább egy módon 
példázza azt: gúla alakú tűz, indián tűzhely;  

− az így kapott tűz fontos eleme a túlélésnek, hiszen 
segítségével főzhetünk, vizet fertőtleníthetünk, 
száríthatunk, melegedhetünk, jelezhetünk, 
valamint közérzetünket is javíthatja a látványa. 
(3 példa elegendő). 
 

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. A mesterséges és természetes tűzgyújtó 
eszközök közül elegendő 1-1, a tűzrakás módjaira 1, a tűz 
jelentőségével kapcsolatosan 3 példa helyes alkalmazása. 

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 ábra segítségével mutassa be a középső találati pont meghatározását! 
Ismertesse a pontos lövés, a szórás és a középső találati pont összefüggéseit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy az ábra alapján meg kell 
határoznia a középső találati pontot, továbbá 
ismertetnie kell a lövés pontosságának 
meghatározását. 

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

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban megállapítja, hogy  
− a több lövés elméleti középpontját nevezzük 

középső találati pontnak,  
− meghatározásának menete az alábbi: 

o két találatot összekötünk egy egyenessel; 
o annak felezőpontjából (A) újabb egyenest 

húzunk a harmadik találathoz; 
o a második egyenest három egyenlő részre 

osztjuk, és az első osztásnál (B) lesz a három 
lövésünk szórásképének a középső találati 
pontja; 

o több találat esetén is hasonlóan járunk el; 
o az összekötő egyeneseket annyi részre 

osztjuk, ahány találat van; 
o az első osztóvonásnál lesz mindenkor a 

középső találati pont. (4 lövésnél C, 5 
lövésnél D) 

− a pontos lövés és a középső találati pont, valamint 
a szórás összefüggése: 
o minél kisebb a szórás, és minél közelebb van 

a középső találati pont a célponthoz, annál 
pontosabb a lövés; 

o a lövést akkor tekinthetjük pontosnak, ha a 
célpont és a középső találati pont közötti 
távolság kisebb, mint a lőtávolság 
ezredrészének fele; 

o pontos lövések esetében a szórás kicsi és 
szűk. 

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 alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató  

2211 írásbeli vizsga 18 / 18 2022. május 20. 

 
1. Az alábbi térképrészlet segítségével állapítsa meg a 809 137 MGRS-azonosítóval jelzett 
pozícióban található háromszögelési pont magasságát és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 

 

a) Mekkora a háromszögelési pont magassága? 166, 8 m (3 pont) 
b) Milyen pontosságú az MGRS-azonosító? 100 méteres pontosságú (1 pont) 

c) Mi a háromszögelési pont térképi jele? Rajzolja le a négyzetbe! (1 pont) 
 
 
 
 
2. Az 1. feladatnál található térképrészlet segítségével állapítsa meg a Makra-hegyen 
található háromszögelési pont UTM-koordinátáját az alábbi információk 
felhasználásával! Írja le szabályosan az UTM-koordinátát a pontozott vonalra! 
 
A térképszelvény délnyugati szelvénysarkánál található megírások a következők: 
y = 272 000 m; x = 5 210 000 m 
A térképszelvény a 34T UTM-szegmensben található. 
 
34T 284 300mE 5 214 100mN  

A km helyes megállapítása 1-1 pont, a m helyes megállapítása 1-1 pont. Az UTM-koordináta 
szabályos leírása és a megadott információk helyes használata 1 pont. ± 50 m eltérés 
elfogadható. 
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