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HONVÉDELMI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 

Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

  Középszint Emelt szint 

Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

A vizsgázó 

biztosítja 

NINCS NINCS 

II. 

Feladatlapnál: 

körző, 

vonalzó, 

középiskolai 

történelmi 

atlasz, 

középiskolai 

földrajzi atlasz 

NINCS 

A 

vizsgabizottságot 

működtető 

intézmény 

biztosítja 
NINCS 

rugalmas pólya, 

elsősegély láda, 

tájoló, UTM vetületi 

térkép 

(vizsgacsoportonként 

minden eszközből 

négy darab) 

tájoló 

(vizsgázónként 

egy darab), 

UTM vetületi 

térkép a 

feladatlapba 

építve 

rugalmas pólya, 

elsősegély láda, 

tájoló, 

UTM vetületi 

térkép 

(vizsgacsoportonként 

minden eszközből 

négy darab) 
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Nyilvánosságra hozandók 

 
Középszint Emelt szint 

 
Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

Anyag 
NINCS 

UTM vetületi térképek 

listája 
NINCS 

UTM vetületi térképek 

listája 

Mikor? 
NINCS 

A vizsga évét megelőző 

tanév végéig 
NINCS 

A vizsga évét megelőző 

tanév végéig 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA  

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 

Feladatlap „A”, „B” és „C” altétel kifejtése 

100 pont 50 pont 

Írásbeli vizsga  

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.  

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli feladatok: 

- tesztjellegű feladatokból, 

- szöveges feladatokból, 

- ábra, grafikon analízis és számítási feladatokból állnak. 

A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés, 

fogalommeghatározás, folyamatleírás. 

A tesztjellegű feladatok típusai: 

Feleletválasztó feladatok: 

1. egyszerű választás („Húzza alá!”), 

2. többszörös választás, 

3. illesztés (párosítás, csoportosítás), 

4. sorrend meghatározása, 

5. ok-okozati összefüggés keresése, 

6. igaz-hamis választás. 

- Rövid választ igénylő feladatok: 

Feleletalkotó feladatok: 

    1. rövid válasz (meghatározás), 

2. ábrafelismerés, ábraelemzés, 

3. több jellemző felsorolása/megnevezése, 

4. adatok kiegészítése (szöveg, táblázat kiegészítés), 

5. fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz, 

6. folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása, 

7. tényadatok rendezése megadott szempontok szerint. 
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A rövid választ igénylő feladatok esetenként egy-egy részfeladatot is tartalmazhatnak. 

Az ábra, grafikon analízis és számítási feladatok típusai jellemzően: 

 képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás, 

 képeken lévő információk felismerése, 

 ábrák, vázlatok, grafikonok kiegészítése, felismerése vagy elemzése, 

 a témakörökhöz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok. 

Az írásbeli feladatlap összeállításánál törekedni kell az 1 válasz (item) 1 pont értékelési elv 

megvalósítására.  

Az írásbeli feladatlap 20-29 feladatot tartalmaz, amelyeket a következő témaelosztás szerint kell 

összeállítani: 

  Témakörök Megoszlás aránya 

1.     A Magyar Honvédség működési sajátosságai 4-5  

2.     Térkép és tereptani ismeretek 2-3  

3.     Általános katonai ismeretek 2-3  

4.     Magyarország biztonság és szövetségi politikája 4-5  

5.     Geopolitikai földrajz 2-3  

6.     Katonai igazgatási ismeretek 3-4  

7.     Egészségügyi ismeretek 1-2  

8.     Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 1-2  

9.     Szervezeti ügyviteli ismeretek 1-2 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján 

történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgarész az elkülönített 3 altételsorból húzott egy 1-1 db altétel kifejtéséből áll. Az „A”, 

„B” és a „C” altételt a vizsgázó egymástól függetlenül húzza ki. A szóbeli feleléskor az altételek és a 

kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. Az altételeket a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. 

Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. 

A vizsgázó a rendelkezésére álló felkészülési idő alatt a kihúzott tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, 

amelyet a felelet során felhasználhat. Az elkészített vázlatot a kérdező tanár a felelet során elkérheti. A 

vizsgázónak folyamatosan, mondanivalóját logikusan előadva, a szaknyelv szabályait betartva, önállóan 

kell felelnie. A használható segédeszközök listáját a vizsgaleírás vonatkozó táblázata tartalmazza. 

A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői. 

A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 10-20%-át. 

A szóbeli vizsga témakörei: 

- „A” altétel általános katonai alapismeretek, 

- „B” altétel térkép és tereptani ismeretek, 

- „C” altétel egészségügyi ismeretek. 
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A szóbeli altételek címe az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kerül megfogalmazásra. 

Az altételek összeállításánál törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző, egyértelmű 

megfogalmazásokra. 

A szóbeli vizsga értékelése 

A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes altételek kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az 

ezekre adható részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az értékelési szempontokat és 

a pontok megoszlását az értékelési útmutató tartalmazza. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 

pontot érnek. 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

Az értékelés szempontjai, kompetenciák 

Pontszám 

„A” 

altétel 

„B” 

altétel 

„C” 

altétel 

Összesen 

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, 

definiálása, tájékozottság az adott témában, tárgyi 

ismeretek, összefüggések problémaközpontú 

bemutatása, logikus érvelés 

16 pont 12 pont 12 pont 40 pont 

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, 

világosság, szabatosság, a felelet felépítése, 

szakkifejezések használata 

4 pont 3 pont 3 pont 10 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 15 pont 15 pont 50 pont 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 20 perc 

I. Feladatlap II. Feladatlap 

„A”, „B” és „C” altétel 

kifejtése 

80 perc 160 perc 

Egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok  

Szöveges és tájékozódással 

kapcsolatos feladatok 

40 pont 60 pont 

100 pont 50 pont 

Írásbeli vizsga  

Általános szabályok 

A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra. 

Az I. Feladatlap 20-25 db egyszerű, rövid választ igénylő feladatot tartalmaz.  

A II. Feladatlapon 2 hosszú, 2 rövid kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell 

megoldani. 

A vizsgázó először az I. Feladatlapot oldja meg, ennek beszedése után kapja meg a II. Feladatlapot. 

A rendelkezésére álló időt a feladatlapokon belül tetszés szerint oszthatja be, az egyes feladatok 

megoldási sorrendje is tetszőleges. Az I. feladatlap megoldásakor segédeszköz nem használható. A II. 

feladatlap megoldásához használható segédeszközök listáját a vizsgaleírás vonatkozó táblázata 

tartalmazza. 
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az I. Feladatlap feladattípusai jellemzően az alábbiak lehetnek: 

 rövid választ igénylő, nyitott kérdések, 

 feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van, 

 hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása, 

 képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás, 

 igaz és hamis állítások kiválasztása, 

 fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása, 

 képeken lévő információk felismerése, 

 ábrák, vázlatok, grafikonok kiegészítése, felismerése vagy elemzése. 

A II. Feladatlapon 2 hosszú szöveges, elemző, 2 rövidebb szöveges, problémamegoldó, valamint 2 

tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani.  

Hosszú szöveges, elemző feladatok: 

Forrásanyag nélkül kell 35-40 soros szerkesztett szövegben (kb. 170-180 szóban) a megadott 

terjedelemben kifejteni egy fogalamat vagy kérdést. A feladatutasítás szempontokat tartalmaz a 

fogalmazás elkészítéséhez. 

A feladatokra 15-15 pont adható. 

Rövid kifejtendő feladatok: 

A feladatutasításban megadott forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 9-10 

sorban kb. 60-70 szóban megoldani a kitűzött szöveges, problémamegoldó feladatot.  

A feladatokra 10-10 pont adható. 

Tájékozódással kapcsolatos feladatok:  

Térképen végrehajtott konkrét szerkesztési feladat:  

- egy adott pont koordinátájának, adott pont azonosító adatainak vagy egy megadott tereptárgy vagy 

pont azonosítása a térképen, 

- a terepi tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat. 

A feladatokra 5-5 pont adható. 

Az írásbeli feladatlap összeállításánál törekedni kell az 1 válasz (item) 1 pont értékelési elv 

megvalósítására.  

Az írásbeli feladatlap I. feladatsorának feladatait a következő témaelosztás szerint kell összeállítani: 

  Témakörök Megoszlás aránya 

1.     A Magyar Honvédség működési sajátosságai 4-5  

2.     Térkép és tereptani ismeretek 2-3  

3.     Általános katonai ismeretek 2-3  

4.     Magyarország biztonság és szövetségi politikája 4-5  

5.     Geopolitikai földrajz 2-3  

6.     Katonai igazgatási ismeretek 3-4  

7.     Egészségügyi ismeretek 1-2  

8.     Had- és fegyverzettörténeti ismeretek 1-2  

9.     Szervezeti ügyviteli ismeretek 1-2 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján történik. 

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A 

javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 
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Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgarész az elkülönített 3 altételsorból húzott egy 1-1 db altétel kifejtéséből áll. Az „A”, 

„B” és a „C” altételt a vizsgázó egymástól függetlenül húzza ki. A szóbeli feleléskor az altételek és a 

kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. Az altételeket a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie.  

Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. 

A vizsgázó a rendelkezésére álló felkészülési idő alatt a kihúzott tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, 

amelyet a felelet során felhasználhat. Az elkészített vázlatot a kérdező tanár a felelet során elkérheti. A 

vizsgázónak folyamatosan, mondanivalóját logikusan előadva, a szaknyelv szabályait betartva, önállóan 

kell felelnie. A használható segédeszközök listáját a vizsgaleírás vonatkozó táblázata tartalmazza. 

A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői. 

A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 10-20%-át. 

A szóbeli vizsga témakörei: 

- „A” altétel általános katonai alapismeretek, 

- „B” altétel térkép és tereptani ismeretek, 

- „C” altétel egészségügyi ismeretek. 

A szóbeli altételek címe az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kerül megfogalmazásra. 

Az altételek összeállításánál törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző, egyértelmű 

megfogalmazásokra. 

A szóbeli vizsga értékelése 

A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes altételek kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az 

ezekre adható részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az értékelési szempontokat és 

a pontok megoszlását az értékelési útmutató tartalmazza. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 

pontot érnek. 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

Az értékelés szempontjai, kompetenciák 

Pontszám 

„A” 

altétel 

„B” 

altétel 

„C” 

altétel 

Összesen 

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, 

definiálása, tájékozottság az adott témában, tárgyi 

ismeretek, összefüggések problémaközpontú 

bemutatása, logikus érvelés 

16 pont 12 pont 12 pont 40 pont 

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, 

világosság, szabatosság, a felelet felépítése, 

szakkifejezések használata 

4 pont 3 pont 3 pont 10 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 15 pont 15 pont 50 pont” 

 


