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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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A Magyar Honvédség működési sajátosságai 

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

 

Mi a megnevezése a legmagasabb zászlósi rendfokozati 
csoportba tartozó rendfokozatnak? főtörzszászlós 

Mely kötelékek feladata a berendezések, járművek 
működtetése, üzemben tartása? ellátó-javító kötelékek 

Milyen rendfokozatú tiszt vezeti általában a zászlóaljat? alezredes / ezredes 

Melyik településen települ az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár? Tata 

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

5 helyes válaszért 3 pont, 3-4 helyes válaszért 2 pont, 1-2 helyes válaszért 1 pont adható. 
 

2. Nevezzen meg két tábornoki rendfokozatot! 1 pont 

dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy, vezérezezredes  

Bármely két rendfokozat együttes helyes megnevezése 1 pont. Részpont, többletpont nem 
adható. 

 
3. Egészítse ki a Magyar Honvédség alkalmazására vonatkozó, alábbi 

mondatokat! 2 pont 

A honvédelmi (1 pont) törvény szerint a Magyar Honvédség felhasználása esetén meg kell 
határozni annak célját (1 pont), 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 pont 

A Magyar Honvédség legfontosabb feladata Magyarország függetlenségének, területi 
épségének és határainak (együtt a három 1 pont) katonai / fegyveres (1 pont) védelme. 
 
Bármely más megfogalmazás elfogadható, amely az aláhúzással jelölt lényegi részeket 
tartalmazza. Részpontszám a szövegben jelöltek szerint adható. 
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Térkép és tereptani ismeretek 

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

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

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

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

 
3  Az első tereptárgy fordított azimutjának felszerkesztése, annak egyezményes jeléből 

kiindulva. 
 
5  Harmadik tereptárgy fordított azimutjának felszerkesztése. 

A helyes sorrend 2 pont, amennyiben van bármennyi helyes megjelölés, 1 pont adható. Tört 
pontszám nem adható. 

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

mezőbe, hogy mit jelentenek! 2 pont 

 

Térképjel Jelentés 

 
emlékmű (1 pont) 

 
egyedül álló szikla (1 pont) 

 
 
Általános katonai ismeretek 
 

7. Egészítse ki az alábbi mondatot! 2 pont 

A csapás lényege a fegyverfajták tüzének (1 pont), valamint a csapatoknak az ellenség 
csapataira és objektumaira (együtt a két fogalom 1 pont) 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 pont 

 

Állítások Igaz Hamis 

Az atombombát először Nagaszakiban vetették be.  X 

A teljes körű atomcsendegyezményt öt atomhatalom is aláírta. X  

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

X  

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

X  

 
Minden helyes válasz 0,5 pont. 

 

Magyarország biztonság és szövetségi politikája 

 
9. Saját szavaival fogalmazza meg, hogy miként csoportosíthatjuk 

eredetük szerint a biztonsági kihívásokat! Írjon 1-1 példát! 2 pont 

A biztonsági kihívások két nagy csoportra oszthatók: természetes és mesterséges 
eredetűre. Az elsőhöz tartoznak a természeti jelenségek által előidézett katasztrófák 
(földrengés, árvíz, rendkívüli időjárás következményei) a másik csoportot az emberi 
tevékenység tudatos vagy gondatlanságból előidézett kihívásai jellemzik (háborúk, 
terrorizmus). 

Bármely, lényegét tekintve helyes megfogalmazás elfogadható. Részpont (1-1 pont) abban 
az esetben adható, ha a csoport megfogalmazása mellett példát is megnevez a vizsgázó. Tört 
pontszám nem adható. 

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

tagállamok egyaránt! 2 pont 

 
• Finnország 
• Dánia (1 pont) 
• Svédország 
• Norvégia 
• Luxemburg (1 pont) 
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11. Saját szavaival fogalmazza meg, hogy mit jelent a bipoláris világrend! 2 pont 

A hidegháború időszakában két szemben álló katonai tömb alakult ki. (0,5 pont) Az 
ötvenes években a Szovjetúnió atomhatalommá vált. A NATO (0,5 pont) ellenpólusaként 
létrehozta a Varsói Szerződést (0,5 pont). A világot a két szembenálló katonai szövetséget 
vezető két nagyhatalom ideológiai, társadalmi és katonai irányelvek alapján két félnek 
tekintette. (0,5 pont) A világpolitika alakulását a két nagyhatalom érdeke, befolyása 
határozta meg. 

Bármely más megfogalmazás elfogadható, amely az aláhúzással jelölt lényegi részeket 
tartalmazza. Részpontszám a szövegben jelöltek szerint adható. 

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

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

 

Az Észak-atlanti Tanács… Igaz Hamis 

…kizárólag az EU tagállamok képviselőiből áll.  X 

…ülésein minden állam azonos jogokkal rendelkezik. X  

…tagjai hetente legalább egy alkalommal üléseznek. X  

…tényleges döntési jogkörrel nem rendelkezik.  X 
 
Minden helyes válasz 0,5 pont. 

Geopolitikai földrajz 

13. Egészítse ki az alábbi szöveget!  2 pont 

Az Európai Parlament az Unió társjogalakotó és társdöntéshozó szerve. Tagjait öt (0,5 pont) 
évente választják. Legfőbb feladata az EU költségvetésének (0,5 pont) elfogadása és központi 
szervek működésének ellenőrzése. Plenáris üléseit többnyire (város) Strasbourg-ban (ben) (0,5 
pont) tartja, az előkészítő bizottságok (város) Brüsszel-ban (ben) (0,5 pont) végzik 
munkájukat; míg a Parlament titkársága Luxemburgban működik. 

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

Európai Unióhoz! 2 pont 

 
Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein 
 
Minden helyes válasz 0,5 pont.  
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Katonai igazgatási ismeretek 

15. Egészítse ki az alábbi mondatot! A hiányzó információkat a pontozott 
részre írja! 3 pont 

A(z) élet-(1 pont) és vagyonbiztonságot fenyegető természeti vagy ipari katasztrófa esetén a(z) 

Kormány (1 pont) hirdetheti ki a veszélyhelyzetet (1 pont). 

 

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

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

 
harcos / kombattáns 
 

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

 

Hadkötelezettség X 

Honvédelmi munkakötelezettség  X 

Vagyoni (gazdasági és anyagi) szolgálati kötelezettség  

Polgári védelmi kötelezettség X 
 
3 helyes válasz esetén 2 pont, 1-2 helyes válasz esetén 1 pont adható. Helytelen válasz 
esetén 1 pont levonandó. Nulla pontnál kevesebb nem adható. 
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Egészségügyi ismeretek 

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

Az első orvosi szaksegélyt (0,5 pont) itt kaphatják meg a sérült katonák. Ez az ellátási szakasz 
zászlóalj (0,5 pont) szinten található, távolsága a peremvonaltól 3-6 kilométer között lehet. Itt 
a sérültek részére elsődleges ellátást biztosítanak: vérzéscsillapítást (0,5 pont), 
légzésbiztosítást, folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, sokktalanítást (0,5 pont). 
 
 

Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 

19. Egészítse ki az alábbi leírást! 2 pont 

A lovagkirály a lovagi kultúra és eszménykép legmagasabb szintű megjelenése volt. 

Legjelesebb képviselője Magyarországon Szent László király. 

 
Minden helyes válasz 1 pont. 
 
 

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 pont 

  

a/ Iktatókönyv b  45/145 

b/ Könyvleltár a   45-3/2018 

c/ Cikkjegyzék d  14/6/7 

d/ Azonnali megsemmisítési jegyzőkönyv c   Ált/15 

 
Minden helyes válasz 0,5 pont. 
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II. FELADATSOR 
 
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 találhatók 
és töltendők 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;  
− 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;  
− 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;  
− 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 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,  
− 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? 
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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. 

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.  
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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 közötti 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 közötti 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. 
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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. 

 
 
 
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. 
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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, a 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. 
 
 
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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II. RÉSZ 

A feladatok megoldásai 
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 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 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy feladata a gaugamélai ütközet 
elemzése. 

3 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó dolgozatában: 
− feltárja az az ütközet előzményeit: 

• a Hellén és Perzsa birodalom közti ellentét 
kiéleződését,  

• Nagy Sándor i.e. 334-ben átkelt Kis-Ázsiába, 
• i.e. 331 őszén elérte Gaugamela területét, ahol 

III. Dareiosz csapataival útját állta. 
− bemutatja a szembenálló feleket: 

• Nagy Sándor serege kisebb, de jól kiképzett, 
gerincét a fegyelmezett nehézpáncélzatú 
gyalogosok alkotják; 

• perzsák: nagyobb sereg, 50 ezer gyengén 
kiképzett, fegyelmezetlen könnyűpáncélzatú 
gyalogos, 35 ezer lovas, bizonytalan irányítású 
harci elefántok és 200 harci szekér; 

− elemzi a stratégiákat: 
• Nagy Sándor: a sereg gerince a nehézgyalogság, 

fő fegyverük a makedón falanx; 
• Dareiosz: a győzelmet a könnyen mozgó 

lovasságtól várta; 
• Nagy Sándor a falanx helytállására, Dareiosz 

közvetlen védelmének gyengülésére, a lovasság 
kivonására épített; 

− ismerteti röviden a hadrendet, a csata főbb 
mozzanatait: 
• Dareiosz a Gaugamela síkságot választotta a 

csata színhelyéül, éjszakai támadásra számított;  
• Nagy Sándor a hegyekről jól megfigyelhette 

ellenfelét, csak reggel támadt; 

6 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

2/a. pont) 
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• Dareiosz hadrendje: uralkodó középen, körülötte 
lovas testőrök, harci szekerek, két szárnyán 
lovasok; 

• Nagy Sándor: középen falanx, ő maga a jobb 
szárnyon, a bekerítés ellen a lovasok a 
szárnyakon 45 fokban; 

• a csata főbb mozzanatai:  
o Dareiosz nehézlovasságával megtámadta 

a makedón jobbszárnyat; sikerült 
visszaverniük a perzsa támadást;  

o a perzsák a harci szekerekkel 
támadnak, ezt a makedón dárdavetők 
fogadták, a falanxok közé terelték őket, a 
falanx szétzilálta őket; 

o Dareiosz átkaroló hadműveletet 
készített elő, de Nagy Sándor a 
lovassággal megtámadta Dareioszt és 
elsöpörte a testőrségét; 

o a perzsa derékhad harci morálja 
szétfoszlott, alakzatuk felbomlott; 

o A macedón balszárny ellen Dareiosz 
egyik tábornoka támadást vezetett; 

o Nagy Sándor Parmenion kérésére 
visszafordította lovasságát, hogy 
felmentse a makedón balszárnyat; akik 
azonban odaérkezésekor már 
felülkerekedtek a perzsákon;  

o először a perzsa szárnyak vonták ki 
magukat a csatából, majd a derékhad is 
megfutamodott. 

− beszámol a csata következményeiről: 
• Dareioszt saját emberei megölték;  
• Nagy Sándor bevonult Babilonba. 

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. Mutassa be a terrorizmus elleni küzdelem eszközeit, és részletezze, hogy milyen 
feladatokban lehet szerepe a katonáknak! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy mi a terrorizmus, el tudja 
különíteni a terrorizmus elleni küzdelem színtereit.  

3 pont 
adható 

az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/a. pont) 

Témakifejtés, 
a megadott 
témakörök és 
információk 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− feltárja, hogy a terrorizmus elleni küzdelem 

összetett feladat; 
− kifejti, hogy mik lehetnek a terrorizmus elleni 

küzdelem: 
• rendészeti adminisztratív eszközei, 
• jogi lépések,  
• a politikai / diplomáciai erőfeszítései, 
• a gazdasági / pénzügyi intézkedései, 
• hírszerzési / titkosszolgálati eszközei, 
• társadalompolitikai eszközei, 
• kommunikációs eszközei, 
• katonai eszközei 

− kifejti, hogy mik a terrorizmus elleni küzdelem fő 
területei: 
• terrorizmus-elhárítás 
• terrorizmus-felszámolás 
• következménykezelés 

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) 
  



Honvédelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 19 / 21 2022. május 11. 

 
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 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy feladata a helyi védelmi 
bizottság (HVB) tagjainak felsorolása, majd 
következtetést von le a bizottság felépítéséből annak 
feladataira. 

2 pont adható 
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− felsorolja a HVB tagjait: 

• HVB elnök a helyi kormányhivatal vezetője, 
• HVB honvédelmi elnökhelyettes, aki a Magyar 

Honvédség állományából szükség esetén 
vezényelt tényleges állományú katona, 

• HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes, aki a 
helyi hivatásos tűzoltóparancsnokság 
parancsnoka, 

• illetékes rendőrkapitányság vezetője, 
• illetékes népegészségügyi szerv vezetője, 
• különleges jogrend idején az illetékes területi 

katonai igazgatási szerv vezetője, 
• állandó meghívottak; 

− következtet a HVB főbb feladataira: 
• a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés, 
• a honvédelmi, katonai igazgatási feladatok, 
• rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok, 
• a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok, 
• a lakosság ellátásával kapcsolatos feladatok, 
tervezése, előkészítése, összehangolása. 

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,  

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 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. 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó megérti, hogy az artériás vérzés ellátásának 
lépéseit kell bemutatnia, mely során ki kell térnie az 
artériás nyomópontok elhelyezkedésére és azok 
jelentőségére. 

2 pont adható
az általános 
értékelési 

szempontok 
szerint  
(I. rész,  

1/b. pont) 

Témakifejtés, a 
megadott források 
figyelembevétele 

A vizsgázó a dolgozatban: 
− röviden ismerteti a jelentős / artériás / ütőeres vérzés 

főbb jellemzőit (artériák elhelyezkedése, világos színű, 
sugárban spriccelő vérzés); 

− felsorolja az ellátás főbb lépéseit: 
• védőkesztyű felvétele (ha rendelkezésre áll); 
• a sérült lefektetése (ha ül, akkor is); 
• a sérült végtag felemelése a szívnél magasabbra;  
• az artériás nyomópont megkeresése és 

elnyomása; 
• artériás nyomókötés felhelyezése; 
• ha a kötés átvérzik, akkor újabb nyomókötés;  
• sokkfektetés alkalmazása; 

− bemutatja az artériás nyomópontok jelentőségét (a szív 
és a seb között vannak olyan pontok, ahol a lüktető 
artériát egy kemény, csontos alaphoz tudjuk nyomni, 
és így a vérzés erősen csökken); 

− legalább egy példát hoz a nyomópontokra. 

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 

2012 írásbeli vizsga 21 / 21 2022. május 11. 

 
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! 

 
a.) A tereptárgy UTM koordinátája: 34T 234740mE 5354000mN (1 pont) 
b.) A tereptárgy MGRS azonosítója: 34TCT347540 
A b.) kérdésre adott válasznál: 

− egy pont jár az UTM szegmens és a négyzetazonosító alkalmazásáért és helyes 
jelöléséért: 34TCT (1 pont), 

− egy-egy pont jár a két adatpár pontos meghatározásáért: 347 (1 pont) és  
540 (1 pont), 

− egy pont jár az MGRS-azonosító szabályos megadásáért: 34TCT347540 (1 pont). 
 
 
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! 
 
Az L-42-X. térképszelvény méretaránya: 1:200 000 (1 pont) 
Az L-34-25-D térképszelvényből az alábbi 1:25 000 méretarányú térképszelvények vezethetők 

le:  

− L-34-25-D-a (1 pont) 

− L-34-25-D-b (1 pont) 

− L-34-25-D-c (1 pont) 

− L-34-25-D-d (1 pont) 
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