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Katonai alapismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Fontos tudnivalók

A dolgozat javításakor részpontok adhatók, ha az útmutató megengedi.
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 azonban a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok
mindegyikét bejelölte, a feladatot nulla ponttal kell értékelni a feladatot!
A programba csak egész pontszám írható be. A végső értékelésnél esetlegesen keletkezett tört
összpontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. (Lásd: feladatsor
utolsó oldal, alsó táblázat.)
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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Javítási-értékelési útmutató

Egészségügyi ismeretek
1.

Válaszoljon a kérdésre! Mennyi az időtényezője (átlagos sérült ellátási
idő) az ízületi sérülések ellátásának?

3

60 perc (3 pont)
Helyes válasznak a ± 10 perc különbség is elfogadható.
2.

Hogyan nevezzük a ROLE II ellátási szakaszt?

3

első tábori kórházi ellátás (3 pont)
Hadijogi alapismeretek
3.

Egészítse ki az alábbi mondatot!

4

Jean Henri Dunant (2 pont) svájci orvos látva a solferinói ütközet sérült katonáinak
szenvedését, egy semleges nemzetközi szervezet létrehozását kezdeményezte, és 1863. október
26-án Genfben megalapította a Vöröskereszt (2 pont) Nemzetközi Bizottságát.

4.

Jelölje meg a megfelelő betűvel, hogy az alábbi állítás igaz (I) vagy
hamis (H)!
H (2 pont)

2

A háborús fosztogatás béke elleni bűncselekmény.

A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
5.







Húzza alá azokat a felsorolásokat, ahol csak altiszti, főtiszti és tisztesi
rendfokozatok vannak!

6

őrnagy, szakaszvezető, őrmester, százados, tizedes
őrnagy, szakaszvezető, őrmester, ezredes, tizedes (3 pont)
őrnagy, őrvezető, őrmester, főhadnagy, tizedes
alezredes, szakaszvezető, őrmester, hadnagy, tizedes
őrnagy, őrvezető, főtörzsőrmester, ezredes, tizedes (3 pont)
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6.

Javítási-értékelési útmutató

Egészítse ki a szükséges kifejezéssel az alábbi szöveget, amely
kihallgatáson szolgálatba lépés jelentésekor hangzik el.

2

Hibás
„Százados Úr! Nagy Ferenc tizedes ma szolgálatváltáskor az épületügyeletes szolgálatot
átveszem!”
Helyes
„Százados Úr! Nagy Ferenc tizedes jelentem (2 pont), ma szolgálatváltáskor az
épületügyeletes szolgálatot átveszem!”
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
7.

Nevezze meg azt a testületet, amely rendkívüli állapotban átveszi a
hatalmat és rendeleti úton kormányoz!

4

Honvédelmi Tanács (4 pont)
8.






Húzza alá, hogy az alábbi felsorolásban a férfiak esetében melyik
korosztályokra vonatkozik a polgári védelmi kötelezettség!

3

18-50 év
18-55 év (3 pont)
16-55 év
18-60 év

Térkép- és tereptani alapismeretek
9.

Saját szavaival írja le a vízgyűjtő domborzati idomok jellemzőit!

6

Összegyűlik rajtuk a csapadékvíz és a vízgyűjtő idomvonala mentén a tavak, tengerek,
óceánok irányába folyik tovább.
Amennyiben a válasz tartalmazza a lényegi elemeket, megadható a 6 pont. A válasz
tartalmától függően részpontszám (egészszám) is adható.
10.

Mennyi az alacsony középhegység magasságtartománya?

3

600-1100 méter (3 pont)
11.

Válaszoljon a kérdésre! Hogyan jelöljük a felező szintvonalakat?

3

hosszan szaggatott vonallal (3 pont)
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12.

Javítási-értékelési útmutató

Hány fok a 39/49 M tájolón a Dél-keleti irány azimut értéke?

3

135 fok (3 pont)
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
13.

Egészítse ki az alábbi felsorolást! A Magyar Honvédség katonai
szervezetei tevékenységük jellege szerint az alábbiak lehetnek:



harci támogató szervezetek (2,5 pont)



harci szervezetek



harci kiszolgáló támogató szervezetek (2,5 pont)

14.

15.





Írja be a katonai kötelékek megnevezése mellé a létszámuknak
megfelelő betűjelet!
kezelőszemélyzet

C (1,5 pont)

század

D (1,5 pont)

raj

A (1,5 pont)

szakasz

B (1,5 pont)

7-10 fő

A

30-50 fő

B

3-4 fő

C

90-110 fő

D

Soroljon fel az egészségügyi kötelékek feladatai közül kettőt!

5

6

4

a katonák egészségének megóvása
a beteg katonák gyógyítása
a harctéri sérültek ellátása
a harctéri sérültek szállítása

Minden jó válasz 2-2 pont, összesen 4 pont adható. Nem szükséges, hogy a válaszok a
leírtakkal szó szerint megegyezzenek.
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Javítási-értékelési útmutató

A modern háborúk jellemzői, különleges egységek
16.

Válassza ki a táblázatból és írja be a kipontozott helyekre a megfelelő
kifejezést!

6

A harc és a harctéren tevékenykedő erők vezetése egységes rendszert igényel, ezt hálózatos
hadviselésnek hívjuk. Ez azt jelenti, hogy egy informatikai hálózaton keresztül látható és
irányítható minden hadszíntéren lévő egység és hadművelet.
Minden helyes válasz 2-2 pont, összesen 6 pont adható.
informatikai
egységes
hálózatos
17.

Válaszoljon a kérdésre! Mennyi az F-22 Raptor repülőgép maximális
repülési magassága?

3

19 000-20 000 méterig elfogadható a válasz (3 pont)
Magyarország biztonságpolitikai környezete
18.





19.






Válassza ki és húzza alá azt a adatsort, amely a NATO
megalakulásával kapcsolatos helyes ismereteket tartalmazza!

4

New York, 1949. április 4, 12 alapító tagállam
Washington, 1949. április 4, 10 alapító tagállam
Washington, 1949. április 4, 12 alapító tagállam (4 pont)
Washington, 1945. április 4, 12 alapító tagállam
Húzza alá azt a felsorolást, ahol csak NATO alapító tagok szerepelnek!

4

Törökország, USA, Belgium, Dánia, Olaszország, Franciaország
USA, Görögország, Belgium, Dánia, Olaszország, Franciaország
Izland, USA, Belgium, Dánia, Olaszország, Franciaország (4 pont)
USA, Belgium, Magyarország, Dánia, Olaszország, Franciaország
Izland, USA, Belgium, Dánia, Lengyelország, Franciaország
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20.

Javítási-értékelési útmutató

Jelölje X-szel azt a felsorolást, ahol csak az Európai Unió szervei
szerepelnek!

4

Európai Parlament, Biztonsági Tanács, Európai Tanács
Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Tanács

X (4 pont)

Európai Parlament, Biztonsági Tanács, Közgyűlés
Általános katonai ismeretek
21.

Írja be a lenti felsorolásból azt a kifejezést, amelyik a mondatba illik!

3

A …lövész-és harckocsiszakasz (3 pont)… rendszerint 200 méterig terjedő arcvonalon
támad.



22.







lövész-és harckocsiszázad
lövész-és harckocsiszakasz
lövész-és harckocsiraj
Soroljon fel kettőt a békefenntartó járőr feladatai közül!

4

felderítés
mozgás biztosítása
mozgás megakadályozása
személyek ellenőrzése
menekülő személyek elfogása
közúti létesítmények biztosítása

Minden helyes válasz 2-2 pont, összesen 4 pont adható.
23.

Hogyan nevezzük a lövedék röppályájának azt az elemét, amikor a
lövedék találkozik a céllal?

3

találati pont (3 pont)
24.




Írja le a saját szavaival, miért fontos a katona felszerelésének megfelelő
álcázása!

6

katonaként fontos, hogy észrevétlenek maradjunk az ellenség számára
fontos a felszerelés jellegzetes alakjainak megtörése
minden csillogó felületet le kell ragasztani vagy be kell kenni
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Javítási-értékelési útmutató

ügyelni kell a távcső, a tájoló, a szemüveg, az óra használatára, mert a rajtuk
megcsillanó fény messziről is jól látható

Amennyiben a felsoroltak közül legalább két szempont szerepel a válaszban, megadható a 6
pont.

25.




Írja le két idegbénító harcanyag megnevezését!

6

szarin
szomán
„V” anyagok

Minden helyes válasz 3-3 pont, összesen 6 pont adható.
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