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HONVÉDELMI ALAPISMERETEK 
 

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

A) KOMPETENCIÁK 

 

Elvárt kompetenciák: 

 induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre), 

 deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre), 

 osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás), 

 mérlegelő gondolkodás (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján), 

 integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy másik szaktudomány területén), 

 problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben), 

 a katonai terminológia használata, a fogalmak definiálásának képessége (a követelményrendszer szerint), 

 lényegkiemelés (fontos jellemzők felismerése), 

 etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése). 

 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

 

Az emelt szintű vizsga tartalmi követelményeibe beletartoznak a középszintű vizsga tartalmi követelményei. 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

1. Hadtörténelmi alapismeretek 
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1.1. A hadviselés elméleti 

és filozófiai alapjai, 

hadikultúrák a 

történelemben. 

Ismertesse a háborúk okait, történeti megítélésüket, a 

hadtudomány, a háború és a hadsereg fogalmát. Mondja 

el a stratégia és a taktika fogalmát.  

Mutassa be az eltérő ókori hadikultúrákat (asszírok, 

szkíták, spártaiak). Példák segítségével ismertesse 

napjaink hadikultúráit. Történelmi példákon keresztül 

mutassa be a hadviselés változásait, a fegyvernemek 

megjelenését, fejlődését, és ezek hatását a háborúk 

megvívására. 

Magyarázza el a stratégia és a taktika közötti 

különbözőséget, és hogy mit jelent katonai terminológiai 

elhatárolásuk. 

1.2. A honfoglalás és az 

Árpád-kor hadművészeti 

bravúrjai. 

Mutassa be a honfoglalást, mint tervezett hadműveletet. 

Ismertesse a pozsonyi csatát, mint honvédő háború 

meghatározó mozzanatát. Jellemezze Szent László, a 

lovagkirály személyét. 

Nyújtson történelmi áttekintést a 9-10. századi magyar 

hadjáratokról, valamint mutassa be az Árpád-kor 

hadszervezetét és a gyepű rendszert. 

1.3. A török háborúk 

hadtörténeti érdekességei. 

Ismertesse Hunyadi János és Hunyadi Mátyás 

törökellenes politikáját, azt, hogy milyen okok játszottak 

közre a Mohácsi csata, Buda eleste, Buda 

visszafoglalása és a török háborúk lezárásában. 

 

1.4. Az 1848–1849-es 

szabadságharc hősei. 

Ismertesse a pákozdi csata lefolyását. Jellemezze 

Görgey Artúr, Bem József és Damjanich János katonai 

tevékenységét 1848–49-ben. 

Mutassa be a Monarchia és Magyarország haderejét az 

1867. évi kiegyezést követően. 

1.5. Magyar katonák az I. 

és a II. világháborúban. 

Ismertesse a Limanovai csata és a gorlicei áttörés 

eseményeit. Magyarázza el a rohamcsapatok 

alkalmazásának taktikai jelentőségét a caporettói áttörés 

során.  

Mondja el, milyen okok játszottak közre Magyarország 

hadba lépésében és a doni katasztrófa bekövetkezésében. 

1.6. Hősök tisztelete, 

katonai és nemzeti 

ünnepeink. 

Ismerje a hősök napját és a magyar honvédelem napját. Mutassa be a hősök napja, a magyar honvédelem napja 

és a fegyvernemi napok tartalmát, jelentőségét. 
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1.7. Fegyvernemi jelek, 

jelzések, rendfokozatok a 

mai Magyar 

Honvédségben. 

Sorolja fel a Magyar Honvédségben rendszeresített 

rendfokozatokat. Ismertesse a rendfokozati csoportokat 

és a rendfokozati csoportokba tartozó rendfokozatokat. 

Ismerje fel a rendfokozati jelzéseket. 

Ismertesse az állománycsoportok és a rendfokozati 

csoportok rendszerét. Mutassa be a fegyvernemi jeleket 

és jelzéseket. 

1.8. Az altiszt és a tiszt 

képzés története a Magyar 

Honvédségben. 

 
Mutassa be a hazai altiszt- és tisztképzés előzményeit, 

történelmi állomásait, a Ludovika és a Ludovika 

Zászlóalj történetét.  

2. Egészségügyi ismeretek 

2.1. Az elsősegélynyújtás 

alapjai. 

Definiálja az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapfogalmakat. 

 

2.2. Sérültek kimentésének 

szabályai, sérültek 

mozgatása, fektetése. 

Sorolja fel a sérültek kimentésének módszereit, 

ismertesse főbb szabályait. 

Mondja el a sérültek és betegek mozgatásának, fektetési 

módok alkalmazásának szabályait. Mondjon példát a 

mozgatáshoz használható alkalmi eszközökre.  

Mutassa be a sérültek és betegek mozgatásának, 

fektetési módjainak, mozgatásának gyakorlati fogásait. 

Válassza ki az ezekhez használható alkalmi eszközöket. 

2.3. Az eszmélet 

vizsgálata. 

Mutassa be az eszmélet vizsgálatának gyakorlati 

módszereit, és a légzés hármas érzékelését. 

 

2.4. A hírtelen szívhalál, az 

alapszintű újraélesztés. 

Magyarázza el mit jelent a hirtelen szívhalál, mit jelent 

az alapszintű újraélesztés, és melyek a halál biztos jelei. 

Ismerje az alapszintű újraélesztés (BLS) lépéseit, 

kivitelezését a gyakorlatban. 

Mondja el, mit jelentenek az automata defibrillátor 

jelölései (AED), ismertesse használatának lépéseit. 

 

2.5. Vérzéstípusok 

jellemzői és ellátásuk, 

kötözési alapelvek. 

Mondja el, melyek az artériás (ütőeres), vénás 

(visszeres) és kapilláris (hajszáleres) vérzés jellemzői és 

ellátásuk főbb szabályai. Magyarázza el mik az artériás 

nyomópontok, ismertesse a legfontosabb kötözési 

alapelveket. 

Gyakorlatban legyen képes bemutatni a különféle 

kötözési módokat, az elsősegélynyújtás során ehhez 

használatos orvosi és szükségeszközök alkalmazását. 
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2.6. Csonttörések, ízületi 

sérülések jellemzői és 

ellátásuk. 

Ismertesse a csontok és az ízületi sérülések tüneteit, 

ellátásuk főbb szabályait, és a rögzítési alapelveket. 

Mutassa be eszközök használatával a törések és ízületi 

sérülések ellátásának módozatait. 

2.7. A NATO egészségügyi 

ellátási rendszere. 

Mondja el, milyen szabályok vonatkoznak a sérült 

katonák harctéri ellátására. 

Ismertesse a NATO sebesültellátás 4 szintjét (ROLE I-

IV.), mondja el feladataikat és feladatellátási helyüket. 

Definiálja és határolja el egymástól az elsősegély és a 

szaksegély fogalmát. 

2.8. Harctéri sérültek 

vizsgálata és ellátása. 

 
Magyarázza el a harctéri sérültek osztályzásának 

szempontjait. Mutassa be a sérültek szállításának 

módszereit (MEDEVAC). 

3. Térkép- és tereptani alapismeretek 

3.1. A terep felosztása, 

tájtípusok. 

Definiálja a terep fogalmát, osztályozásának 

szempontjait, ismertesse a jellemző tájtípusokat. 

Példákon keresztül magyarázza el ezek hatásait a 

katonai tevékenységekre. 

 

3.2. A terep ábrázolása, a 

térkép. 

Definiálja a térkép fogalmát, ismertesse a terep térképi 

ábrázolásának elemeit (domborzat, vízrajz, települések, 

úthálózat) a topográfiai térképeken. Ismertesse a 

magasság térképi ábrázolását, jelölését (alap és 

kiegészítő szintvonalak, felírások). Magyarázza el a 

méretarány jelentőségét, osztályozza a térképek fajtáit 

méretarány szerint, mondjon példát katonai 

felhasználásukra. Ismertesse az egyezményes jelek 

szerepét a térképészetben, és a térképek gyakorlati 

alkalmazásában. Mondja el, mi a jelkulcs tartalma. 

Legyen képes menetvonal kijelölésére UTM és MGRS 

koordináták vagy azimut megadásával térképen. 

Értelmezze a térképek szelvényezésének jelentőségét. 

Magyarázza el a nemzetközi világtérkép alapján történő 

szelvényezés (IMW) jelentőségét és a szelvényezés 

térképi méretarányokkal való kapcsolatát.   
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3.3. A terepi tájékozódás 

alapjai, a tájoló. 

Mondja el, mit jelent a térkép tájolása, az álláspont 

meghatározása. Mutassa be a tájolók és az egyszerű 

iránytűk közötti különbségeket. Mondjon példákat a 

terepi tájékozódást segítő eszközök alkalmazására, a fő 

világtájak kitűzésének módszereire. 

Különböztesse meg egymástól a földrajzi, a mágneses és 

a hálózati északi irányokat, magyarázza el 

értelmezésüket. Sorolja fel és mutassa meg a tájoló 

részeit. 

Ismertesse a tájoló használatának szabályait. Legyen 

képes az álláspont meghatározás módszereinek 

gyakorlati bemutatására térkép és tájoló segítségével, 

valamint távbecslés módszerével. 

3.4. Vetületi alapismeretek, 

koordináta rendszerek. 

Magyarázza el mit jelent a földrajzi koordináta rendszer, 

továbbá melyek az UTM koordinátáinak jellemzői. 

Ismerje a Katonai Azonosító Rendszer (MGRS-

azonosító) felépítését, értelmezését. Legyen képes 

koordináták és MGRS-azonosító leolvasására térképen, 

tudjon tereptárgyat azonosítani UTM koordinátái vagy 

MGRS-azonosítója alapján. 

Magyarázza el a földfelszín helyettesítő felületének 

problémáit, és azt, hogy mit jelent a Geoid, a forgási 

ellipszoid, a Geodéziai Világrendszer (WGS) fogalma. 

Ismertesse a kezdő meridián és a dátumvonal jelentését, 

jelentőségét a rajta történő áthaladáskor. Mutassa be az 

alkalmazott térkép méretaránya és az MGRS-azonosító 

pontossága közötti összefüggést. 

3.5. A globális 

helymeghatározás, a GPS 

Mondja el a GPS-alapú helymeghatározás elveit, és 

példák segítségével mutassa be gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit. 

 

4. Túlélési ismeretek és táborozástechnika 

4.1. A túlélés alapjai, a 

rendkívüli helyzetekben 

követendő eljárások. 

Ismertesse a túlélési helyzetek jellemzőit, a túlélőt érő 

környezeti és pszichés hatásokat rendkívüli 

helyzetekben. Mutassa be a túlélőfelszerelés elemeit. 

Magyarázza el a civilek és a katonák túlélési technikái 

közötti hasonlóságokat és különbségeket. 
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4.2. Víz- és élelemszerzés a 

természetből, a tűzgyújtás 

módszerei. 

Mutassa be a víznyerési lehetőségeket a természetben, a 

víztisztítás, vízfertőtlenítés módszereit, a felhasználható 

szükségeszközöket. Példákon keresztül mutassa be a 

természetben történő élelemszerzési lehetőségeket és az 

ehetőségi teszt végrehajtásának lépéseit. Magyarázza el 

a tűzrakóhely kialakításának és a tűzgyújtáshoz 

szükséges feltételek megteremtésének lépéseit, a 

felhasználható eszközöket. 

 

4.3. A menedékkészítés, 

csomók és kötések. 

Ismertesse a menedék jelentőségét a túlélési 

helyzetekben. Legyen képes a túléléshez szükséges 

alapvető csomók felismerésére és megkötésére. 

Mondja el, mire szolgálnak a rögzítőkötések. 

4.4. Az álcázás és a 

rejtőzködés szabályai.  

Ismertesse az álcázás, rejtőzködés főbb szabályait, 

határozza meg, mit értünk személyi álcázás alatt. 

Példákon keresztül magyarázza el a hangálcázás, 

fényálcázás, szagálcázás, mozgás és a nyomok 

álcázásának szükségességét, módszereit. 

5. Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek 

5.1. Magyarország 

biztonsági környezete. 

Definiálja a biztonsági kihívás fogalmát, sorolja fel 

típusait. Határozza meg a globalizáció fogalmát, 

ismertesse hatásait országunk biztonságára. Mondjon 

példát a biztonságot fenyegető katonai és nem katonai 

tényezőkre.  

Konkrét példákon keresztül mutassa be napjaink 

nemzetközi erőviszonyait meghatározó tényezőket. 

Példák felhasználásával mutassa be a Magyarország 

biztonságát fenyegető nem katonai és katonai 

kihívásokat. 

5.2. A terrorizmus és a 

terrorizmus elleni 

küzdelem. 

Határozza meg a terrorizmus fogalmát, sorolja fel a 

terrorizmus elleni küzdelem eszközeit. Ismertesse 

melyek a terrorizmus jellemző vonásai. 

Mondjon példákat a különféle vallási, politikai 

ideológiák vagy nemzetiségi alapon szerveződő 

terrorszervezetekre. 

5.3. A NATO létrejötte, 

bővítése és működésének 

jellemzői. 

Ismertesse a NATO létrejöttének okait, működésének 

alapelveit, illetve azt, hogy milyen okok vezettek 

szerepkörének bővüléséhez. Sorolja fel a NATO 

bővítésének eddigi állomásait. 

Ismertesse a NATO legfontosabb szerveit. 

5.4. Az Európai Unió 

létrejötte és bővítésének 

állomásai. 

Mondja el, mikor, és hogyan jött létre az Európai Unió, 

ismertesse fejlődésének, bővítésének állomásait.  

Magyarázza el mit jelent az Európai integráció. 
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5.5. Az ENSZ létrejötte, 

felépítése, az ENSZ 

válságkezelésének 

jellemzői. 

Ismertesse mikor és milyen céllal jött létre az ENSZ. 

Sorolja fel az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) feladatait, 

állandó tagjait. 

Sorolja fel az ENSZ fő szerveit. Forrás felhasználásával 

magyarázza el az ENSZ létrejöttének okait, mutassa be 

történelmi hátterét. Mondja el, hogyan épül fel az ENSZ 

BT, ismertesse működésének szabályait. Sorolja fel az 

ENSZ BT hatásköreit, értelmezze mit jelent az állandó 

tagok vétójoga. Mondja el, milyen okok vezettek az 

állandó tagok jelenlegi összetételének kialakulásához. 

Ismertesse az ENSZ válságkezelésének jellemzőit. 

5.6. Válságreagáló és 

béketámogató műveletek. 

 
Különböztesse meg a béketámogató és az egyéb 

válságreagáló műveletek főbb típusait, ismertesse 

jellemzőiket. Sorolja fel, hogy melyek a Magyar 

Honvédség fontosabb ENSZ, NATO, EU és egyéb 

missziói. Mondja el, hogyan folyik az MH válságreagáló 

műveletekre történő felkészítése. 

6. A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség 

6.1. Állampolgári 

kötelességek, különleges 

jogrend. 

Magyarázza el mit jelent a különleges jogrend, milyen 

esetekben kerülhet a bevezetésre. Sorolja fel a 

különleges jogrendi helyzeteket. Sorolja fel, melyek az 

állampolgári kötelezettségek különleges jogrend idején. 

Ismertesse a különleges jogrend bevezetésével 

kapcsolatos jogi szabályozás főbb jellemzőit. Ismertesse 

a honvédelmi kötelezettség tartalmát, lehetséges formáit, 

és a kötelezettség alóli mentesülés feltételeit. 

Magyarázza el, mit jelent a hadkötelezettség, ez kikre 

vonatkozik. 

6.2. A Magyar Honvédség 

feladatai. 

Sorolja fel a Magyar Honvédség fegyverrel és fegyver 

nélkül végrehajtott legfontosabb feladatait. 

Mutassa be az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a 

kormány Magyar Honvédséggel való kapcsolatát. 
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6.3. A katonai kötelékek 

csoportosítása, a Magyar 

Honvédség katonai 

kötelékei. 

Ismertesse, hogy melyek a katonák általános feladatai. 

Jellemezze a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, az 

ezred és a dandár szervezeti felépítését. Tegyen 

különbséget a harci erők, a harci támogató és a harci-

kiszolgáló támogató erők feladatai között. Ismertesse a 

katonai kötelékek csoportosítását fegyvernem-

szakcsapat, továbbá harci, harci támogató, harci-

kiszolgáló támogató kategóriák szerint. 

Definiálja a fegyvernem és a harci erők fogalmát, emelje 

ki a két fogalom közötti különbségeket. 

Ismertesse a lövész, a harckocsizó, a felderítő, a tüzér, a 

légvédelmi, a műszaki, a vegyivédelmi, az elektronikai 

hadviselési, a híradó, a logisztikai támogató és az 

egészségügyi kötelékek jellemzőit és feladataikat. 

Mondja el, melyek a különleges rendeltetésű kötelékek 

jellemzői és feladatai. 

6.4. A Magyar Honvédség 

felépítése, vezetése és 

irányítása.  

Ismertesse a Magyar Honvédség irányításának 

jellemzőit, feladatait. Mutassa be a Magyar Honvédség 

szervezetét, vezetését. Sorolja fel milyen haderőnemek 

találhatók a Magyar Honvédségben.  

Mutassa be a Magyar Honvédség Parancsnokságának 

felépítését és a Magyar Honvédség katonai 

szervezetinek elhelyezkedését. Jellemzőin keresztül 

mutassa be, hogyan épül fel egy szárazföldi, és egy 

légierőhöz tartozó dandár szintű katonai szervezet 

(felépítés, fő feladatok, béke helyőrség).  

6.5. A Magyar Honvédség 

személyi állománya. 

Mutassa be a Magyar Honvédség személyi állománya, 

valamint a tényleges szolgálatot teljesítő katona 

állomány összetételét. Sorolja fel a hivatásos, a 

szerződéses és az önkéntes tartalékos jogviszony 

jellemzőit, emelje ki a jogviszonyok közötti alapvető 

különbségeket. 

 

6.6. Jelentkezés a Magyar 

Honvédségbe. 

Sorolja fel a szolgálatvállalás feltételeit a Magyar 

Honvédségben.  

Ismertesse a szerződéses katonai szolgálatvállalás és az 

önkéntes tartalékos katonai szolgálatvállalás feltételei 

közötti különbségeket. 

6.7. A katonák kiképzése. Mondja el, milyen módon hajtják végre a szerződéses 

katonák kiképzését. 

Ismertesse az önkéntes műveleti tartalékosok és az 

önkéntes területvédelmi tartalékosok kiképzésének 

tartalmi elemeit. 

7. Alaki ismeretek 



 

 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

7.1. Az alakiság 

alapfogalmai. A rend és a 

fegyelem jelentősége. 

Definiálja az alakiság fogalmát, mondja el, mit 

jelentenek az alábbi alapfogalmak: tiszteletadás, alakzat, 

oszlopalakzat, vonalalakzat, térköz, távköz. Mondja el, 

mit szimbolizál Magyarország lobogója. 

Mondja el, mit szimbolizál a csapatzászló. 

7.2. Alaki tevékenységek 

állóhelyben, egyénileg. 

Ismertesse a „Vigyázz!”, „Pihenj!” „Jobbra át!”, „Balra 

át!”,” Hátra arc!” parancsokra történő szabályos 

tevékenységet. Mutassa be ezek szabályos gyakorlati 

végrehajtását. 

Magyarázza el és mutassa be a „Vigyázz!”-t 

megszüntető, módosító vagy könnyítő vezényszavakra 

történő szabályos tevékenységeket. 

7.3. A tiszteletadás, a 

jelentés és a jelentkezés 

szabályai. 

Mondja el és mutassa be, melyek a tiszteletadás módjai 

egyénileg, fegyver nélkül: tisztelgés, fővetés, főhajtás. 

Ismertesse a jelentés, jelentkezés legfontosabb 

szabályait. 

 

7.4. A raj és a szakasz 

sorakoztatása. 

 
Ismertesse a raj és a szakasz sorakozásának rendjét, 

különbségeit, a szakasz alapalakzatát. Ismertesse az 

alakzatban történő mozgás módozatait: rendes lépés, 

helyben járás, futás, díszlépés. 

7.5. Az egyenruha 

története, szerepe a 

különböző korokban. 

 
Ismertesse, mit jelent az egyenruha, tegyen különbséget 

a díszegyenruha és a „harci” egyenruha (hadigyakorló 

egyenruha) jellemzői között. Példákon keresztül mutassa 

be a katonai egyenruhák történelmi fejlődését. Mondja 

el, mit jelent a fegyvernemi szín és a csapatkarjelzés. 

7.6. Katonai rendezvények. 
 

Ismertesse a katonai ünnepségek kialakulásának 

állomásait, a katonai rendezvények alaki tartalmát, 

fajtáit. Sorolja fel a koszorúzás alaki tartalmának 

mozzanatait. Mondja el, milyen alaki elvárásai és 

szabályai vannak a díszőrség felállításának, váltásának 

és bevonásának. 



 

 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

8. Lőelmélet 

8.1. A ballisztika és a lövés 

fogalma. 

Definiálja a következő alapfogalmakat: külső ballisztika, 

belső ballisztika, célballisztika. Sorolja fel a külső és 

belső ballisztika fontosabb elemeit. Ismertesse a lövés 

fogalmát, folyamatát, következményeit. Mutasson rá a 

következményekért való egyéni felelősség kérdéseire. 

 

8.2. A tűzfegyverekkel 

leadott lövés folyamata, 

időszakai, jelenségei. 

Mutassa be a lövés jelenségének folyamatát, történéseit 

annak eltérő időszakaiban: az előzetes időszak, az első 

időszak (alapidőszak), a második időszak és a harmadik 

időszak (gázok utóhatásának időszaka) kezdete, vége.  

Értelmezze a lövés időszakaihoz tartozó gáznyomás és 

lövedéksebességértékeket ábra segítségével. 

8.3. A lövedék röppályája. Mondja el a röppálya fogalmát, ismertesse a ballisztikus 

röppálya jellemzőit. Mutassa be a kilőtt lövedékre ható 

különféle erőhatásokat. Azonosítsa a röppályaelemeket 

egyszerűsített röppálya-vázlat alapján. 

Ismertesse a lapos, az ívelt és a meredek röppálya 

fogalmát lövész- és tüzérségi fegyverek esetén. 

Magyarázza el a röppálya és a röppályaelemek 

gyakorlati jelentőségét.  

8.4. A pontos lövés 

feltételei. 

Ismertesse a csapott célgömbbel való célzás menetét, a 

pontos lövés feltételeit. Mutasson rá a lehetséges célzási 

hibákra. Mondja el, mit jelent a szórás, a középső találati 

pont és a pontos lövés fogalma, mik a szórás okai.  

Magyarázza el, hogyan kell a középső találati pontot 

meghatározni a gyakorlatban. Határozza meg a pontos 

lövés és a szóráskép közötti összefüggést. 

8.5. Tüzelési testhelyzetek. Mutassa be a különféle tüzelési testhelyzeteket, mondja 

el kialakításuk gyorsaságának, stabilitásának, előnyeit és 

hátrányait. 

 

8.6. Alapvető biztonsági 

rendszabályok. 

Ismertesse a lövészeteken betartandó alapvető biztonsági 

rendszabályokat. 

 

8.7. Gyalogsági fegyverek 

lőszerei. 

Végezze el a gyalogsági fegyverek lőszereinek 

osztályozását. Nevezze meg a kézi lőfegyverek 

lőszereinek főbb alkatrészeit, ismertesse azokat ábra 

alapján. Ismertesse a kisegítő lőszerek, a vaklőszer és az 

oktatólőszer fogalmát, mondjon példát felhasználási 

területeikre. 

Mutassa be a kézi lőfegyverek lőszereinek működési 

mechanizmusát. Sorolja fel a különleges lövedékek 

típusait, különböztesse meg azokat egymástól ábra 

alapján.  



 

 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

9. Haditechnikai ismeretek 

9.1. A lőfegyverek 

története, csoportosítása. 

Határozza meg a hidegfegyver, a lőfegyver és a 

tűzfegyver fogalmát. Csoportosítsa a tűzfegyvereket 

működésük és a lövedék kilövésének módja szerint: 

aktív rendszerű és reaktív rendszerű fegyverek.  

Mutassa be, és példákkal szemléltesse a tűzfegyverek 

fejlődésének állomásait a kézi lőfegyverek és a tüzérségi 

eszközök esetében egyaránt.  

9.2. A lövészfegyverek. Határozza meg a gyalogsági fegyverek és a 

kézifegyverek fogalmát. Ismertesse a lövészfegyverek 

általános felépítését, mutassa be főbb részeiket, és azok 

funkcióját. Magyarázza el mi a maroklőfegyver, a 

pisztoly és a revolver fogalma. Mondja el, definíciója 

alapján mi a géppisztoly, gépkarabély, karabély, puska, 

géppuska. Ismertesse a gépkarabély fontosabb jellemző 

tulajdonságait. Ábra segítségével nevezze meg és 

mutassa be a pisztoly és a gépkarabély főbb részeit. 

Ismertesse az aktív rendszerű lövészfegyverek 

működésének fázisait. Mutassa be a maroklőfegyverek 

kifejlesztésének történelmi okait, és az alkalmazásuk 

körülményeit. 

9.3. Lövegek, gránátok. Definiálja, mit értünk a löveg, a gránát és az akna 

fogalma alatt. Határozza meg, mit nevezünk támadó és 

védő kézigránátnak, ismertesse főbb jellemzőiket, 

emelje ki az eltéréseket. 

Mutassa be a löveg fő részeit, sorolja fel a lövegek 

fajtáit. Végezze el a lövegek csoportosítását a cső 

hossza, a cső belsejének kialakítása, alkalmazásuk 

módja, valamint mozgatásuk szerint.  

9.4. Gép- és harcjárművek. Ismertesse a páncélozott szállítójármű fogalmát, 

jellemzőit. Mondja el a páncélozott szállítójármű, a 

gyalogsági harcjármű és a harckocsi közötti 

különbségeket. 

 

9.5. Harckocsik. Határozza meg a harckocsi fogalmát, ismertesse 

legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit. Végezze el a 

harckocsik csoportosítását. 

 

9.6. Légieszközök. Csoportosítsa a repülő harceszközöket szárnytípusuk 

szerint, továbbá határozza meg a merevszárnyú és a 

forgószárnyú haditechnikai eszközök fogalmát. Mondja 

el, hogyan csoportosíthatjuk a katonai repülőket 

feladatkörük alapján. 

 



 

 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

10. Általános katonai ismeretek 

10.1. Harcászati 

alapismeretek. 

Ismertesse a harc, az összfegyvernemi harc fogalmát és 

fajtáit. Definiálja mit értünk a csapás, a tűz, a manőver, 

a védelem és a támadás fogalma alatt. Mutassa be, 

hogyan mozog a gyalogos katona a harcmezőn. Ismerje 

fel az egyes harci alakzatokat és mozgásmódokat ábra 

vagy kép alapján. 

Mondja el, mi a támadó és védekező harc lényege, 

ismertesse formáikat. Határozza meg a védelem 

paramétereit raj, szakasz, század, zászlóalj szintű 

alegységek esetén.  

Jellemezze a hadviselés változásait a középkortól 

napjainkig. Ismertesse, hogyan változott a harc és a 

hagyományos hadviselés a 21. században. Ismerje fel az 

egyes manőverek formáit ábra vagy kép alapján. 

Határozza meg a hadviselés szintjeit. Magyarázza el mit 

jelent a hadviselés generációinak elmélete. 

10.2. A katonai híradás 

alapismeretei. 

Ismertesse a katonai híradóeszközök használatára, és a 

forgalmazásra vonatkozó általános szabályokat. Mondja 

el, mi a Morse-kódok lényege. Ismertesse az S.O.S. 

Morse-kódot. Értelmezze a Morse-kódokat táblázat 

segítségével. 

Ismerje a NATO fonetikus ABC-t.  

10.3. ABV alapismeretek. Határozza meg a tömegpusztító (ABV) fegyverek 

fogalmát. Mondja el, mit értünk maghasadás, 

láncreakció és magfúzió alatt. Sorolja fel a nukleáris 

robbanás hatásait. Ismertesse a biológiai fegyverek 

tölteteként alkalmazható mikroorganizmusok jellemzőit. 

Definiálja a biológiai fegyver fogalmát. Sorolja fel a 

mérgező harcanyagok típusait, és ismertesse hatásaikat 

az élő szervezetre. Definiálja a vegyi fegyver fogalmát. 

Történelmi példákkal szemléltetve ismertesse a vegyi 

fegyverek kialakulásának folyamatát, és az 

alkalmazásukhoz kapcsolódó szabályozás változásait. 

Mondja el, hogyan alakultak ki a nukleáris fegyverek, 

ismertesse fejlődésük állomásait és a korlátozásukkal 

kapcsolatos szabályozást. 

Határozza meg a tömegpusztító fegyverekkel szembeni 

védekezés módszereit, lehetőségeit. 



 

 

 

Témakörök Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 

10.4. A katonák feladatai, 

jogai és kötelességei, a 

függelmi viszony tartalma, 

a parancs. 

Ismertesse a szolgálati viszony tartalmát, határozza meg 

a függelem kötelmeit. Mondja el az elöljáró, az 

alárendelt, a rangidős, a parancs fogalmát, jellemzőit. 

Mutassa be, milyen szabályok vonatkoznak a szolgálati 

érintkezésre. Ismertesse a katonák általános 

kötelességeit és jogait, illetve azt, hogy mit jelent a 

szolgálati szabályzat fogalma. 

Magyarázza el, mit értünk a közvetlen szolgálati 

elöljáró, a hivatali felettes, a szakmai elöljáró és az 

állományilletékes parancsnok fogalma alatt. 

10.5. Szabályzat szerinti 

élet és napirend, az 

alegység szintű szolgálat 

feladatai. 

Mutassa be a katonai napirend fő pontjait, a kihallgatás 

és a parancskihirdetés lényegét. Határozza meg az 

ügyeletes szolgálatok szerepét. Mondja el, melyek az 

alegység szintű szolgálat legfontosabb feladatai.  

Ismertesse a szolgálatok vezénylésének fontosabb 

szabályait. 

11. Hadijogi alapismeretek 

11.1. A hadijog 

kialakulása. A genfi és a 

hágai egyezmények. 

Magyarázza el a hadijog szükségességét, létrejöttének 

célját, a genfi és a hágai egyezmények létrejöttének 

körülményeit. Definiálja a genfi egyezmény fogalmát. 

Mondja el, mit értünk a harcos (kombattáns) fogalma 

alatt, ismertesse jellemzőit. 

Mutassa be, hogyan valósul meg a katonaorvosok, az 

egészségügyi személyzet és a tábori lelkészek védelme a 

háborúkban. Határozza meg a kém és a zsoldos 

fogalmát. Mutassa be a hágai jog fejlődésének főbb 

állomásait. Mutassa be a Genfi I. és a Genfi II. 

konvenció tartalmát. 

11.2. A hadifoglyokkal 

való bánásmód. 

Ismertesse, hogy melyek a hadifoglyokkal történő 

bánásmód szabályai. Sorolja fel a harcképtelenség 

ismérveit.  

Mutassa be a hadifoglyokkal való bánásmód 

szabályozását, magyarázza el szükségességének 

indokait. Mutassa be a Genfi III. konvenció tartalmát. 

11.3. A polgári lakosság 

védelme. 

Mondja el, mit jelent a polgári lakosság védelme háború 

esetén.  

Mutassa be a Genfi IV. konvenció tartalmát. 

11.4. Hadviselési módok és 

eszközök, a háborús és az 

emberiség elleni bűnök. 

Ismertesse a hadviselés módjait és eszközeit. Mondja el, 

mit jelent a meglepőaknák tilalma. Példákkal 

szemléltesse a hitszegés és a hadicsel jellemzőit. 

Definiálja és különböztesse meg egymástól a hadicsel és 

a hitszegés fogalmát. Ismertesse a nemzetközi 

bűncselekmények fogalmát, fontosabb típusait. Mutassa 

be a Nemzetközi Büntetőbíróság létrejöttének indokait, 

eljárásának körülményeit. 

 



 

 

 

 

C) VIZSGALEÍRÁS 

 

A vizsga részei 

 

Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 240 perc 30 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 A II. feladatlapnál 

vonalzó, körző, 

középiskolai történelmi* 

és középiskolai földrajzi 

atlasz 

NINCS 

A vizsgaszervező 

intézmény biztosítja 

NINCS Segédeszközök a 

nyilvánosságra hozott anyag 

alapján 

NINCS Segédeszközök a 

nyilvánosságra hozott 

anyag alapján 

*középiskolai történelmi atlasz: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó 

középiskolai történelmi atlasz 

 

Közzé kell tenni 

 

 Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyag NINCS Segédeszközök listája NINCS Segédeszközök listája 



 

 

 

Határidő NINCS A vizsga évét 

megelőző tanév végéig 

NINCS A vizsga évét megelőző tanév végéig 

Felelős A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézmény 

 

 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

 

A vizsga részei 

 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

120 perc 15 perc 

Feladatlap megoldása A) feladat: Térkép és tereptani 

alapismeretek 

B) feladat: Alaki ismeretek vagy 

túlélési ismeretek és 

táborozástechnika 

C) feladat: Egészségügyi 

ismeretek 

100 pont 20 pont 15 pont 15 pont 

50 pont 

 

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között 

 

 Témakörök Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Hadtörténelmi alapismeretek  X  

2. Egészségügyi ismeretek X X 

3. Térkép- és tereptani alapismeretek X X 

4. Túlélési ismeretek és táborozástechnika X X 

5. Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek X  

6. A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség X  

7. Alaki ismeretek  X 

8. Lőelmélet X  

9. Haditechnikai ismeretek X  

10. Általános katonai ismeretek X  

11. Hadijogi alapismeretek X  

 



 

 

 

Írásbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

A vizsgázó egy központi feladatlapot old meg. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatja be, az egyes feladatok megoldási 

sorrendje tetszőleges. Az írásbeli feladatlap megoldásakor segédeszköz nem használható.  

 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli feladatlap 25-30 feladatot tartalmaz, amelyeket a következő témaelosztás szerint kell összeállítani: 

 

Témakörök Megoszlás aránya 

Hadtörténelmi alapismeretek  2-3 

Egészségügyi ismeretek 2-3 

Térkép- és tereptani alapismeretek 3-4 

Túlélési ismeretek és táborozástechnika 2 

Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek 3 

A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség 3-4 

Lőelmélet 2 

Haditechnikai ismeretek 3 

Általános katonai ismeretek 3-4 

Hadijogi alapismeretek 2 

 

Az írásbeli feladatlapban például az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: 

 rövid választ igénylő, nyitott kérdések, 

 feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van, 

 hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül, 

 képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás, 

 képeken lévő információk felismerése, 

 hamis és igaz állítások kiválasztása, 

 fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása, kijavítása, 

 ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése, 

 egymáshoz rendelés, például: 



 

 

 

 képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása, 

 vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása, 

 csoportosítás megadott kategóriák szerint stb. 

 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az írásbeli feladatlap maximális pontszáma 100 pont, értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

 

Szóbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

Valamennyi tételhez három feladat – A), B) és C) – tartozik. A szóbeli feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg.  

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 szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli tételsor legalább 15 tételből áll.  

A szóbeli vizsga témakörei: 

 A) feladat térkép- és tereptani ismeretek, 

 B) feladat alaki ismeretek vagy túlélési ismeretek és táborozástechnika, 

 C) feladat egészségügyi ismeretek. 

A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a B) feladatok közül legalább nyolc alaki ismeretek témakörre, legalább hét túlélési ismeretek és 

táborozástechnika témakörre vonatkozzon. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

A feladatokat külön-külön kell értékelni. Az A) feladatra legfeljebb 20 pont, míg a B) és a C) feladatokra legfeljebb 15-15 pont adható.  

A szóbeli feladatok címét az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kell megfogalmazni. A feladatok összeállításánál törekedni kell a 

változatos, problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásra. 

 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

 

Az értékelés szempontjai, kompetenciák Pontszám 



 

 

 

A) feladat B) feladat C) feladat 

Tartalmi összetevők: tájékozottság az adott témában, tárgyi ismeretek, 

összefüggések problémaközpontú bemutatása, eszközismeret, 

eszközhasználat 

17 11* / 13** 12 

Szakmai nyelv használata, beszédkészség, logikus érvelés, határozottság, 

önállóság 
3 4* / 2** 3 

Összesen 20 15 15 

* Alaki ismeretek 
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EMELT SZINTŰ VIZSGA 

 

A vizsga részei 

 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 30 perc 

80 perc 160 perc 

I. Feladatlap II. Feladatlap A) feladat: Egy téma összefüggő 

kifejtése 

B) feladat: Alaki ismeretek vagy 

túlélési ismeretek és 

Táborozástechnika vagy térkép- 

és tereptani alapismeretek 

C) feladat: Egészségügyi 

ismeretek 

40 pont 60 pont 20 pont 15 pont 15 pont 

100 pont 50 pont 

 

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között 

 

 Témakörök Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Hadtörténelmi alapismeretek  X X 

2. Egészségügyi ismeretek X X 

3. Térkép- és tereptani alapismeretek X X 

4. Túlélési ismeretek és táborozástechnika X X 



 

 

 

 Témakörök Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

5. Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek X X 

6. A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség X X 

7. Alaki ismeretek  X 

8. Lőelmélet X X 

9. Haditechnikai ismeretek X X 

10. Általános katonai ismeretek X X 

11. Hadijogi alapismeretek X X 

 

Írásbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

A vizsgázó egy központi feladatlapot old meg, amely feladatlap két részből áll: 

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

A II. feladatlapban 2 hosszú és, 2 rövid kifejtendő szöveges feladatot 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. 

 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

 

Az írásbeli feladatsor I. feladatlapjának feladatait a következő témaelosztás szerint kell összeállítani: 

 

Témakörök Megoszlás aránya 

Hadtörténelmi alapismeretek  2 

Egészségügyi ismeretek 2 

Térkép- és tereptani alapismeretek 3 

Túlélési ismeretek és táborozástechnika 1-2 

Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek 2-3 

A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség 2-3 

Lőelmélet 1-2 



 

 

 

Témakörök Megoszlás aránya 

Haditechnikai ismeretek 2-3 

Általános katonai ismeretek 3 

Hadijogi alapismeretek 1-2 

 

Az írásbeli feladatlapban például az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: 

 rövid választ igénylő, nyitott kérdések, 

 feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van, 

 hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül, 

 képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás, 

 hamis és igaz állítások kiválasztása, 

 fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása, kijavítása, 

 képeken lévő információk felismerése, 

 ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése. 

 

A II. feladatlapban 2 hosszú szöveges, elemző, 2 rövidebb szöveges, problémamegoldó, valamint 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell 

megoldani. 

A hosszú szöveges, elemző feladat azt jelenti, hogy forrásanyag nélkül kell szerkesztett szövegben (160-190 szóban) megoldani a feladatot. A 

feladat egy fogalom vagy kérdés kifejtése a megadott terjedelemben. A feladat szempontokat tartalmaz a fogalmazás elkészítéséhez. A feladatokra 

maximálisan 15-15 pont adható. 

A rövid kifejtendő feladat egy szöveges, problémamegoldó feladat. A feladatban megadott valamilyen forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell 

néhány mondatban, 50-80 szóban megoldani a kitűzött feladatot. A feladatokra maximálisan 10-10 pont adható. 

A tájékozódással kapcsolatos feladat térképen végrehajtott konkrét szerkesztési feladatot jelent. Ez lehet egy adott pont koordinátája, adott pont 

azonosító adatai, egy megadott tereptárgy vagy pont azonosítása a térképen, a terepi tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat. A 

feladatokra maximálisan 5-5 pont adható. 

 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az írásbeli feladatlap maximális pontszáma 100 pont, értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

 

Szóbeli vizsga 

 

Általános szabályok 



 

 

 

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott tétel kifejtéséből áll.  

Minden tétel három – A), B) és C – feladatot tartalmaz. A szóbeli feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg.  

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 szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy az tematikailag lefedje a követelményrendszert. 

A szóbeli vizsga témakörei: 

 A) feladat: hadtörténelmi alapismeretek, biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek, lőelmélet, a honvédelem rendszere, a Magyar 

Honvédség, általános katonai alapismeretek, haditechnikai ismeretek, hadijogi alapismeretek;  

 B) feladat: térkép- és tereptani ismeretek, túlélési ismeretek és táborozástechnika, alaki ismeretek; 

 C) feladat: egészségügyi ismeretek. 

A szóbeli feladatok címét az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján kell megfogalmazni. A feladatok összeállításánál törekedni kell a 

változatos, problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

A központi értékelési útmutató rögzíti a feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható részpontszámokat, amelyek 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) feladat B) feladat C) feladat 

Tartalmi összetevők: tájékozottság az adott témában, tárgyi ismeretek, 

összefüggések problémaközpontú bemutatása, eszközismeret, 

eszközhasználat 

17 11*/13** 12 

Szakmai nyelv használata, beszédkészség, logikus érvelés, határozottság, 

önállóság 
3 4* /2** 3 

Összesen 20 15 15 

* Alaki ismeretek 
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