
II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

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 bizto-

sítja 

 NINCS  NINCS  A II. feladatsornál  NINCS 

       vonalzó, körző,   

       középiskolai törté-

nelmi és 

  

       középiskolai földrajzi 

atlasz 

  

 A vizsgabizottsá-

got működtető in-

tézmény biztosítja 

 NINCS  Személyi és technikai 

segédeszközök a nyil-

vánosságra hozott 

anyag alapján 

 NINCS  Személyi és technikai 

segédeszközök a nyil-

vánosságra hozott 

anyag alapján 

Nyilvánosságra hozandók 

   Középszint  Emelt szint 

   Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 Anyag  NINCS  Segédeszközök listája  NINCS  Segédeszközök listája 

 Mikor?    a vizsga évét megelőző 

tanév végéig 

   a vizsga évét megelőző 

tanév végéig 
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 120 perc  15 perc 

 Feladatlap megoldása  A altétel térkép és tereptani 

alapismeretek 

 B altétel alaki ismeretek  C altétel egészségügyi is-

meretek 

   20 pont  15 pont  15 pont 

 100 pont  50 pont 

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között 

   Témakörök  Középszint 

     írásbeli  szóbeli 

 1.1  Magyarország biztonságpolitikai környezete  X   

 2.  A Magyar Honvédség felépítése, katonai szer-

vezetek 

 X   

 3.  A modern háborúk jellemzői, különleges egy-

ségek 

 X   

 4.  Térkép- és tereptani alapismeretek  X  X 

 5.  Általános katonai ismeretek  X   

 6.  Alaki ismeretek    X 

 7.  A honvédelem rendszere, honvédelmi kötele-

zettségek 

 X   

 8.  Hadijogi alapismeretek  X   

 9.  A szerződéses katonák élete a Magyar Hon-

védségben 

 X   

 10.  Egészségügyi ismeretek  X  X 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

A vizsgázók egy központi feladatlapot oldanak meg. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszés 

szerint oszthatja be, az egyes feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. Az írásbeli feladatlap meg-

oldásakor segédeszköz nem használható. Az írásbeli vizsga témakörei a részletes vizsgakövetel-

ményekben találhatók. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői2 

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

összeállítani: 

 Témakörök  Megoszlás aránya 

 Magyarország biztonságpolitikai környezete  3-4 

 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek  3-4 

 A modern háborúk jellemzői, különleges egységek  2-2 

 Térkép- és tereptani alapismeretek  3-4 

 Általános katonai ismeretek  5-7 

 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek  2-4 

 Hadijogi alapismeretek  2-2 

 A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben  2-2 

 Egészségügyi ismeretek  2-3 

                                                 
1 Módosította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 3. § 20. 
2 Módosította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 3. § 21. 
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Az írásbeli feladatlapon 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, 

- 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 út-

mutató alapján történik. 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsgához a vizsgabizottságot működtető intézmény tételsort állít össze. A tételsor há-

romszor 15 db tételből áll. A vizsgázók mindhárom altételsorból egyet-egyet húznak. Az „A” alté-

tel térkép és tereptani alapismereteket, a „B” altétel alaki ismereteket, a „C” altétel egészségügyi 

ismereteket kér számon. A vizsgahelyek berendezéséről, a vizsgához szükséges személyi és tech-

nikai segédeszközökről a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A segédeszközök 

listáját a vizsga évét megelőző tanév végéig nyilvánosságra kell hozni. 

A szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői. 

A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a „B” és a „C” altétel végrehajtásához szükség van a vizsgázó 

társak segítségére. Ezért a bent lévő vizsgázók egyszerre kihúzzák a három altételt, a rendelkezésre 

álló idő alatt mindenki felkészül. Utána kezdődik mindenki számára a feladat végrehajtása, először 

az „A” altételről adnak számot, majd a „B” és a „C” altétel következik. 

A szóbeli vizsga értékelése 

Az altételeket külön-külön kell értékelni. Az „A” altételre maximálisan 20 pont, míg a „B” és a 

„C” altételekre maximálisan 15-15 pont adható. Az értékelési szempontokat és a pontok megosz-

lását az értékelési útmutató tartalmazza. 
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EMELT SZINTŰ VIZSGA 

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 240 perc  30 perc 

 I. Feladatsor  II. Feladatsor  A feladat  B feladat  C feladat 

 80 perc  160 perc  Egy téma összefüggő ki-

fejtése megadott szempon-

tok alapján 

 alaki ismeretek vagy 

térkép- és tereptani 

alapismeretek 

 egészségügyi ismeretek 

 40 pont  60 pont  20 pont  15 pont  15 pont 

 100 pont  50 pont 

A témakörök megoszlása a vizsgarészek között3 

 Fsz  Témakörök  Emelt szint 

     Írásbeli  szóbeli 

 1.  Magyarország biztonságpolitikai környezete  X  X 

 2.  A Magyar Honvédség felépítése, katonai szer-

vezetek 

 X  X 

 3.  A modern háborúk jellemzői, különleges egy-

ségek 

 X  X 

 4.  Térkép- és tereptani alapismeretek  X  X 

 5.  Általános katonai ismeretek  X  X 

 6.  Alaki ismeretek    X 

 7.  A honvédelem rendszere, honvédelmi kötele-

zettségek 

 X  X 

 8.  Hadijogi alapismeretek  X  X 

 9.  A szerződéses katonák élete a Magyar Hon-

védségben 

 X  X 

 10.  Egészségügyi ismeretek  X  X 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

A vizsgázók egy központi feladatlapot oldanak meg, amely feladatlap két részből áll: 

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

A II. feladatsorban 2 hosszú, 2 rövid kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos felada-

tot kell megoldani. 

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

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

megoldási sorrendje is tetszőleges. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható. 

A II. feladatsor megoldásához használható segédeszközök listáját a vizsgaleírás vonatkozó táblá-

zata tartalmazza. 

  

                                                 
3 Módosította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 3. § 22. 
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői4 

Az írásbeli feladatlap I. feladatsorának feladatait a következő témaelosztás szerint kell összeál-

lítani: 

 Témakörök  Megoszlás aránya 

 Magyarország biztonságpolitikai környezete  3-4 

 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek  2-4 

 A modern háborúkjellemzői, különleges egységek  1-2 

 Térkép- és tereptani alapismeretek  2-4 

 Általános katonai ismeretek  4-6 

 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek  2-3 

 Hadijogi alapismeretek  1-2 

 A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben  1-2 

 Egészségügyi ismeretek  2-3 

Az írásbeli feladatlapon 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, 

- képeken lévő információk felismerése, 

- ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése, 

II. feladatsor, amelyben 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 35-40 soros szer-

kesztett szövegben (kb. 170-180 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, probléma-

megoldó feladat. A feladatban megadott valamilyen forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell 

néhány mondatban, 9-10 sorban kb. 60-70 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 fel-

adatokra maximálisan 5-5 pont adható. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az írásbeli feladatlap maximális pontszáma 100 pont, értékelése központi javítási-értékelési út-

mutató alapján történik. 

  

                                                 
4 Módosította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 3. § 23. 
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Szóbeli vizsga 

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. A szóbeli vizsga lebonyolításához 

20 db tétel készül, a vizsgázók egy tételt húznak. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy az tema-

tikailag lefedje a követelményrendszert. 

A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a „B” és a „C” feladat végrehajtásához szükség lehet a vizs-

gázó társak segítségére. 

Ezért a bent lévő vizsgázók egyszerre kihúzzák a szóbeli tételt, a rendelkezésre álló idő alatt az 

összes vizsgázó felkészül. Utána kezdődik mindenki számára először az „A” feladat kifejtése, majd 

a „B” és a „C” feladat végrehajtása következik. 

A szóbeli vizsga értékelése 

A vizsgafeladatok teljesítésére maximálisan 50 pont adható. Az értékelés központi értékelési út-

mutató alapján történik. 
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