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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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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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A Magyar Honvédség működési sajátosságai 

1. Töltse ki az alábbi táblázatot a megadott kérdésekre válaszolva! 3  

 

Mi a megnevezése a legmagasabb zászlósi rendfokozati 
csoportba tartozó rendfokozatnak? 

 

Mely kötelékek feladata a berendezések, járművek 
működtetése, üzemben tartása? 

 

Milyen rendfokozatú tiszt vezeti általában a zászlóaljat?  

Melyik településen települ az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár? 

 

Mi a megnevezése annak a beosztásnak, amely feladata a 
katonai szervezet vezetése? 

 

 

2. Nevezzen meg két tábornoki rendfokozatot! 1  

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

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

3. Egészítse ki a Magyar Honvédség irányítására vonatkozó, alábbi 
mondatokat! 2  

A ………………………………… törvény szerint a Magyar Honvédség felhasználása esetén 

meg kell határozni annak ………………………………, időtartamát, a kirendelt erők 

feladatait, létszámát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag körülírt területét. 

 

4. Saját szavaival fogalmazza meg, hogy mi a Magyar Honvédség 
legfontosabb feladata! 2  

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

 ......................................................................................................................................................  
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Térkép és tereptani ismeretek 

5. Rakja sorrendbe a hátrametszés műveleteit! Írja a megfelelő 
sorszámokat a meghatározások elé! 2  

 
___ A tereptárgy mágneses azimutjának mérése. 
 
___ A második tereptárgy fordított azimutjának felszerkesztése (a két egyenes metszéspontja 

adja az álláspont térképi helyét). 
 
___ Az álláspont körül három azonosítható tereptárgy kiválasztása, amelyek egymáshoz 

viszonyított irányai lehetőleg 120-120 fokos szöget zárjanak be (130-150 fok között 
elfogadható). 

 
___ Az első tereptárgy fordított azimutjának felszerkesztése, annak egyezményes jeléből 

kiindulva. 
 
___ Harmadik tereptárgy fordított azimutjának felszerkesztése. 

 
6. Az alábbi táblázatban két térképjelet talál. Írja be a térképjelek melletti 

mezőbe, hogy mit jelentenek! 2  

 

Térképjel Jelentés 

 
 

 
 

 

Általános katonai ismeretek 

7. Egészítse ki az alábbi mondatot! 2  

A csapás lényege a fegyverfajták …………………, valamint a csapatoknak az ellenség 

……………………… és ……………………………… kifejtett erőteljes ráhatása. 
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8. Döntse el az alábbi mondatokról, hogy az állításuk igaz vagy hamis! 

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

 

Állítások Igaz Hamis 

Az atombombát először Nagaszakiban vetették be.   

A teljes körű atomcsendegyezményt öt atomhatalom is aláírta.   

A Szovjetunió robbantotta fel a legnagyobb hatóerejű nukleáris 
fegyvert egy kísérleti telepen. 

  

A nukleáris fegyverek pusztító energiája maghasadásból és/vagy 
magegyesülésből származik. 

  

Magyarország biztonság- és szövetségi politikája 

9. Saját szavaival fogalmazza meg, hogy hogyan csoportosíthatjuk 
eredetük szerint a biztonsági kihívásokat! Írjon 1-1 példát! 2  

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

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

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

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

 
10. Jelölje aláhúzással azokat az országokat, amelyek ENSZ, NATO, EU- 

tagállamok egyaránt! 2  

 
• Finnország 
• Dánia 
• Svédország 
• Norvégia 
• Luxemburg 

11. Saját szavaival fogalmazza meg, hogy mit jelent a bipoláris világrend! 2  

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

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

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

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

 

Az Észak-atlanti Tanács… Igaz Hamis 

…kizárólag az EU tagállamok képviselőiből áll.   

…ülésein minden állam azonos jogokkal rendelkezik.   

…tagjai hetente legalább egy alkalommal üléseznek.   

…tényleges döntési jogkörrel nem rendelkezik.   

 
 

Geopolitikai földrajz 

13. Egészítse ki az alábbi szöveget! 2  

Az Európai Parlament az Unió társjogalakotó és társdöntéshozó szerve. Tagjait ………. évente 

választják. Legfőbb feladata az EU …….………………………………. elfogadása és a 

központi szervek működésének ellenőrzése. Plenáris üléseit többnyire (város) 

……………………………………- ban (ben) tartja, az előkészítő bizottságok (város) 

………………………………… - ban (ben) végzik munkájukat; míg a Parlament titkársága 

Luxemburgban működik.  

 
14. Sorolja fel, hogy az EFTA mely tagállamai nem csatlakoztak az 

Európai Unióhoz! 2  

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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Katonai igazgatási ismeretek 

15. Egészítse ki az alábbi mondatot! 3  

A(z) ………………………………- és vagyonbiztonságot fenyegető természeti vagy ipari 

katasztrófa esetén a(z) ………………………… hirdetheti ki a 

……………………………………..  

16. Kire igaz az alábbi megfogalmazás? Írja a pontozott vonalra! 1  

Részt vehet az ellenségeskedésben, amíg a hadijog szabályait nem sérti, pusztán harci 
cselekményeiért nem vonható felelősségre. 

 

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

17. Az alábbi állampolgári kötelezettségek közül jelölje „X”-jellel azt, 
amely a személyes kötelezettségek közé tartozik! 2  

 

Hadkötelezettség  

Honvédelmi munkakötelezettség   

Vagyoni (gazdasági és anyagi) szolgálati kötelezettség  

Polgári védelmi kötelezettség  

 

Egészségügyi ismeretek 

18. Egészítse ki a ROLE I. ellátási szintre vonatkozó, alábbi mondatokat! 2  

Az első ……………………………………….. itt kaphatják meg a sérült katonák. Ez az ellátási 

szakasz ……………………..szinten található, távolsága a peremvonaltól 3-6 kilométer között 

lehet. Itt a sérültek részére elsődleges ellátást biztosítanak: ……………………………..……, 

légzésbiztosítást, folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, ………………………………………...
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Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 

19. Egészítse ki az alábbi leírást! 2  

A …………………………………. a lovagi kultúra és eszménykép legmagasabb szintű 

megjelenése volt. Legjelesebb képviselője Magyarországon ..……………………….…… 

király. 

Szervezeti ügyviteli ismeretek 

20. Alkossa meg a helyes párosításokat! Ismerje fel a nyilvántartások 
számképzés rendszerét! (a kipontozott helyekre csak a nyilvántartás 
betűjelzését írja be!) 

2  

  

a/ Iktatókönyv ……   45/145 

b/ Könyvleltár ……   45-3/2018 

c/ Cikkjegyzék ……   14/6/7 

d/ Azonnali megsemmisítési jegyzőkönyv ……   Ált/15 
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 a feladat  
sorszáma 

pontszám a feladat 
sorszáma

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. 
Egyszerű, 

rövid 
választ 
igénylő 

feladatok 

1. 3  14. 2  
2. 1  15. 3  
3. 2  16. 1  
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. Nagy Sándor kora legnagyobb hódítójaként jelentős területi és politikai hatalomra tett szert. 
Elemezze a Perzsa Birodalom meghódításának legjelentősebb ütközetét! 
 
A feladatban szerepeljenek az alábbi témakörök! 
 

1. Természeti és katonai tényezők 

2. Az ütközet időbeli lefolyásának rendje 

3. A szembenálló felek céljai 

4. Az eltérő stratégiák szerepe 

5. Következmények 
 

A kidolgozás során vegye figyelembe az alábbi információkat! 

1) A szembenálló felek 

Összehasonlítási 
szempontok 

Nagy Sándor III Dareiosz 

Uralkodásának 
területi kiterjedése 

Makedón királyság 
uralkodója – Pán hellén 
szövetség vezetője 
kb. 150 000 km2 

Anatólia, Mezopotámia, 
Egyiptom, Fönícia, a Perzsa 
Birodalom uralkodója  
kb. 8 000 000 km2 

A bevetett haderő 
létszáma és 
összetétele 

kb. 46 000 fő  
30 000 nehézpáncélzatú 
gyalogos,  
9 000 könnyű gyalogos, íjász 
7 000 lovas 

kb. 90 000 fő 
50 000 könnyűpáncélzatú 
gyalogos, 
35 000 lovas 
  4 000 nehézgyalogos 
     200 harci szekér 
       15 harci elefánt 

Ütközet utáni 
veszteségek 

kb. 4000 fős veszteség kb. 65 000 fős veszteség 

 
2) A makedón falanx 
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3) Perzsa gyalogos 

 
 

4) Az ütközet hadrendi térképe 
 

A gaugamélai ütközet kezdő hadmozdulatait ábrázoló térkép Kr.e. 331-ben, Nagy Sándor 
makedón és III. Dareiosz perzsa uralkodó közötti sorsdöntő ütközetben. 
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A felhasznált képek forrásai: 

• The Department of History, United States Military Academy - 
Battle_of_Gaugamela,_331_BC_-_Opening_movements.png 

• www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/okor/hadviseles/makedon_falanx.html 
• https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/heraklesz-unokai-eloszo/ch12.html 

 

Szempontok 
Elérhető Elért 

Pont 

Feladatmegértés 3  

Témakifejtés, az információként megadott 
szempontok figyelembevétele 6  

Szaknyelv alkalmazása 4  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  

Összpontszám 15  
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2. Mutassa be a terrorizmus elleni küzdelem eszközeit, és részletezze, hogy milyen 
feladatokban lehet szerepe a katonáknak! 
 
A feladatban szerepeljenek az alábbi témakörök! 
 

1. A terrorizmus fogalma 

2. A terrorizmus elleni küzdelem eszközei 

3. A terrorizmus elleni küzdelem területei 

 

A kidolgozás során vegye figyelembe az alábbi ismereteket! 
 
1) A terrorizmus fegyvertelen, civil emberek vagy vagyontárgyaik ellen politikai szándékból 
elkövetett, válogatás nélküli erőszak, illetve azzal való fenyegetés. 
2) A terrorista akciók mellett terrorista tevékenység a terrorista csoporthoz való tartozás, a 
terrorista szervezetek és cselekmények pénzügyi vagy egyéb támogatása, a közvélemény 
megfélemlítése vagy fenyegetése. 
3) A terrorizmussal szemben csak összetetten lehet igazán hatékonyan fellépni. A terrorizmus 
ellenes küzdelem elsősorban nem a haderők feladata, jóllehet a katonai képességek 
nélkülözhetetlenek benne. 
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RÖVID, KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
 
1. Az alábbi fénykép felhasználásával ismertesse a helyi védelmi bizottság összetételét, 
következtessen főbb feladataira! 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

A kép forrása: https://www.infocegled.hu/hirek/olvas/rendkivuli-ulest-tartott-a-helyi-vedelmi-
bizottsag-2013-10-14-155137 
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2. Az alábbi kép felhasználásával ismertesse a jelentős (artériás vagy ütőeres) vérzés 
jellemzőit, ellátásának lépéseit! 

 
A kép forrása: Mihályi László: Egészségügyi ismeretek. In: Honvédelmi alapismeretek 
tankönyv. Zrínyi Kiadó, Bp. 2019. 300. oldal. 
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TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 
 
1. Egy tereptárgy a 34. vetületi sáv T jelű övében, az N tengelytől 234 740 méterre, keletre 
és az egyenlítő vonalától 5 354 000 méterre, északra található. 
 

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

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

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

 

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

 Elérhető Elért 

 Pont 

Vizsgapont 5  
 
 
2. Adja meg annak a térképszelvénynek a méretarányát, amelynek jelölése a nemzetközi 
szelvényezési rendszerben L-42-X! Adja meg az L-34-25-D térképszelvényből levezethető 
1:25 000 méretarányú térképszelvények jelöléseit! 
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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 
 




