
 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet a 34000/219-1/2018.ált. nyt. számhoz 

 

 

 

A 2018. ÉVI MINŐSÍTŐ VIZSGA TANANYAGA 

 

 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90.§ (1) bekezdésében meghatározott, 

az állomány őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester rendfokozatú tagja számára általános 

katonai ismeretekből történő minősítő vizsgáztatásához. 

 

 

1. Katonai testnevelés 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. I. fejezet. 1-116 oldal. 

- A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a 

felülvizsgálati eljárásról 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 

 I. fejezet - Értelmező rendelkezések (2.§); 

 V. fejezet – Fizikai Alkalmasság (16.§ – 19. §); 

 XI. fejezet – A katonai szolgálatra való alkalmasság rendszeres ellenőrzése 

(42.§ – 45. §). 

 

 

2. Általános harcászat 

 

- Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet, IV. fejezet. (251-399 oldal) A 

Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., 2008. 

(Nyt. szám: 4/244.) 

 Csapatok tevékenysége 251-256 oldal; 

 A harctámogatás 257-262 oldal; 

 Harcbiztosítás 262-264 oldal; 

 Az erők védelme – A Force Protection 266-269 oldal; 

 Tüzelőállás és tüzelési testhelyzet megválasztása különböző gyalogsági 

fegyverek esetén 296-316 oldal; 

 Az alegységek alakzatai 321-325 oldal; 

 Alegységek harcászata - Támadás 331-342 oldal; 
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 Alegységek harcászata - Védelem 343-356 oldal; 

 Harc a hegyekben 362 oldal; 

 Légvédelmi ismeretek (harcászati-technikai adatok nélkül) 363-364 / 368-386 / 

386-399 oldal. 

 

- MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás. A Magyar Honvédség kiadványa, 2012 (Nyt. 

sz.: Ált/43) 

 1. Magyarország védelempolitikájának alapjai 1-1 / 1-3 oldal; 

 1.2 A Magyar Honvédség feladatai 1-3 / 1-4 oldal; 

 b) A műveletek végrehajtásának szintjei 2-17 / 2-18 oldal; 

 d) Az összhaderőnemi műveletek végrehajtásának elvei 2-21 / 2-28 oldal; 

 b) A Magyar Honvédség békeidőszaki műveletei 34 oldal;  

 c) A Magyar Honvédség válságkezelő műveletei 2-34 oldal; 

 3.1 A Magyar Honvédség alkalmazásának alapjai 3-1 /3-7 oldal; 

 3.3.8 A fegyverhasználat joga 3-32 / 3-35 oldal; 

 4.2.2 Összhaderőnemi műveletek végrehajtásának keretei 4-11 / 4-15 oldal. 

 

- Az MH Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész (szakasz, raj, 

kezelőszemélyzet, honvéd). Bp. HM 2013. (Nyt. szám: Ált/59) 

 1.1.1 A szárazföldi csapatok tevékenységének csoportosítása I-2 oldal; 

 1.2 Az összfegyvernemi harc alapjai I-3 / I-29 oldal; 

 2.1 A vezetés elvei, alapfogalmak 2-1 / 2-4 oldal; 

 2.3.1.7 Harcparancs kiadása 2-12 / 2-13 oldal; 

 3.3 A készenlét tartalma 3-13 / 3-14 oldal; 

 5. Fejezet: nem háborús műveletek katonai feladatai 5-1 / 5-5 oldal; 

 5.2.3 Nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök 

elleni tevékenység (C-IED) 5-7 / 5-18 oldal; 

 6.8 Akadályok leküzdése 6-25 / 6-27 oldal; 

 7.2 Tűztámogatás 7-1 / 7-2 oldal; 

 ABV fenyegetettségi szintek 7-8 / 7-9 oldal; 

 Logisztikai támogatás 8.1 Alapelvek 8-1 / 8-2 oldal; 

 8.4 Egészségügyi támogatás (biztosítás) 8-13 / 8-15 oldal; 

 B) Melléklet: Mozgásmódok terepen B5-B7 oldal; 

 C) Melléklet: Erődítési építmények C1-C2 oldal; 

 F) Melléklet: A harci okmányokkal szemben támasztott tartalmi és formai 

követelmények F1-F3 oldal; 

 G) Melléklet: Alkalmazott jelek, jelzések G1-G12 oldal; 

 Nemzetközileg elismert védőjelvények és jelzések I1-I4 oldal; 

 J.1 A harci okmányokon alkalmazott rövidítések J1-J9oldal. 
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3. Nem háborús műveletek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. V. fejezet (403-491 oldal), és 5. 

melléklet. 

 A nem háborús katonai műveletek fogalma, célja, jellemzői és környezete 403-

406 oldal; 

 A nem háborús műveletek katonai feladatai végzése során alkalmazható 

műveletek és eljárások 407-418 oldal; 

 A nem háborús műveletek katonai feladatainak végzése során alkalmazható 

eljárások 419-491 oldal. 

 

 

4. Általános lőkiképzés 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet (495-560 oldal); 

 VI. fejezet. 495-514 oldal; 

 1. Lőfegyverek kategorizálása 495 oldal; 

 2. A gyalogsági fegyverek általános felépítése 496 – 501 oldal; 

 VI. fejezet. 523-525 oldal; 

 A 7.62 AMMSZ gépkarabély 523-525 oldal; 

 VI. fejezet. 555-560 oldal; 

 5. Kézigránát 555-560 oldal. 

 

- A 93M NF védő és a 96M NF támadó kézigránátok ideiglenes anyagismereti és 

kezelési utasítása. Bp. A Magyar Honvédség Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség 

kiadványa 2006. (Nyt. szám: 359/14/2006) 1-30 oldal; 

 

- A lőelmélet alapjai a gyalogsági lőfegyverekhez. (2005.) h.n. A Honvédelmi 

Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség kiadványa (Nyt. 

szám:140/24/2005); 

 A lőfegyverek kategorizálása, általános üzemeltetése, a robbanáshoz és a 

lövéshez kapcsolódó alapfogalmak 4-49 oldal; 

 A röppálya alakja és jelentősége 56-58 oldal; 

 A lövésnél adódó lövedékszórás 64-71oldal; 

 A szórás nagyságának függése a lőviszonyoktól 82 oldal; 

 A lövés pontossága 85 oldal. 

 

- Az általános és a speciális lőkiképzés rendszere. (2007.) h.n. A Honvédelmi 

Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály kiadványa. (Nyt. szám: 988/753); 

 Fegyverzettechnikai ismeretek 7-22 oldal; 

 A 7,62 mm-es AMMSZ gépkarabély 34-35 oldal; 

 A lőelmélet alapjai 73-130 oldal; 



4 
 

 Tüzelési fogások pisztollyal, gépkarabéllyal, távcsöves puskával és 

géppuskával, valamint kézi páncéltörő gránátvetővel 131-155 oldal; 

 Kézigránátdobás a 93M védő és a 96M támadó kézigránát dobásának szabályai 

és fogásai 181-188 oldal. 

 

- Tüzelési fogások egyéni gyalogsági fegyverekkel. (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély, 

sörétes puska, kézigránát) (2016) h.n A Magyar Honvédség Kiadványa Löv/4; 

 Tüzelési fogások pisztollyal I-1-26 oldal; 

 Az M4A1 SOPMOD, AK-63D, AK-63F és AK-63FM gépkarabélyok 

alkalmazása III-11-24 oldal; 

 A kézigránát dobásának fogásai V-1-11 oldal. 

 

 

5. Műszaki kiképzés 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VII. fejezet (1-80 oldal). 

 A műszaki támogatás cél és feladatrendszere 5-10 oldal; 

 Erődítési alapismeretek 11-21 oldal; 

 Álcázási alapismeretek 22-26 oldal; 

 Robbantás 27-45 oldal; 

 Műszaki zárás 46-68 oldal; 

 VMH3 típusú aknakereső 69-73 oldal; 

 Az improvizált robbanóeszközök (IED) alkalmazása 74-80 oldal. 

 

 

6. ABV védelmi ismeretek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VIII. fejezet (83-191 oldal). 

 ABV védelem 83-106 oldal; 

 Tömegpusztító fegyverek elleni védelem 107-115 oldal; 

 A gyújtófegyverek 116-124 oldal; 

 A katasztrófa és a nukleárisbaleset elhárítás feladatai 125-131 oldal; 

 Az egyéni és a kollektív vegyvédelem eszközei 132-166 oldal; 

 A 93M védőkészlet felvétele és levétele 167-187 oldal; 

 A 93M egyéni védőeszközök technikai kiszolgálása, a kollektív védelem rendje 

188-191 oldal. 

 

- 48/2017 számú HVK HDMCSF szakutasítás „A Magyar Honvédség atom-, biológiai 

és vegyivédelmi feladatainak a körében a fenyegetettségi szintek és az egyéni 

védőeszközök védelmi szintjeinek egységesítése”. 
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7. Katonai tereptan és meteorológiai ismeretek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. IX. fejezet. Katonai tereptan (193-

256. oldal). 

 Terepismeret 193-204 oldal; 

 Térképismeret 205-246 oldal; 

 A Műholdas Navigációs Rendszer. p. 247-256 oldal. 

 

- Katonai tereptan. Szerk.: Balatoni Béla. MH. Bp., 1991. (Ált/204.). A terep fogalma; 

 A terep 5-23 oldal; 

 Az általános és különleges térképek 24-59 oldal. 

 

- Oktatótérképek: 

 1:50 000 méretarányú TLM oktatótérkép (L-34-25-C); 

 1: 250 000 méretarányú JOG-GROUND oktatótérkép (NL 34-1); 

 1: 250 000 méretarányú JOG-AIR oktatótérkép (NL 34-1); 

 

- Kézikönyv a meteorológiai észlelők részére, (Nyt. szám: 13/691), MH GEOSZ 

Kiadványa, 2010. 

 Látástávolság 109-111 oldal; 

 Levegőhőmérséklet 64. oldal; 

 A felhő fogalma 139. oldal; 

 Harmatpont 32. oldal; 

 Légnyomás 85. oldal; 

 

- Kézikönyv meteorológiai asszisztensek részére, (Nyt. szám: 13/668), MH GEOSZ 

Kiadványa, 2009. 

 Időjárási frontok 34. oldal; 

 Ciklonok 39. oldal; 

 Anticiklonok 43. oldal. 

 

 

8. Logisztikai ismeretek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. X. fejezet (257-276 oldal) és 2. 

melléklet (A Magyar Honvédség technikai eszközei és felszerelései). 

 Katonai logisztika 259-262 oldal; 

 Alegység szintű logisztika 263 oldal; 

 A Magyar Honvédségben meglévő normák 264-268 oldal; 

 A Magyar Honvédség technikai eszközei és felszerelései 269-272 oldal; 

 Egységfelszerelések 273-276 oldal. 
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9. Egészségügyi ismeretek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. XI. fejezet (277-308 oldal) és 4. 

melléklet (Egészségügyi ismeretek). 

 Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás 279-308 oldal. 

 

 

10. Szolgálati szabályzat ismeretek 

 

- A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. Ált/23. Bp., MH. 2007.; 

 1. Fejezet: Általános rendelkezések; 

 2. Fejezet: Egyenes szolgálati személyek kötelmei; 

 Az egység híradó és informatikai főnök 50-52 oldal; 

 Az egység kiképzési főnök 52-53 oldal; 

 Az egység személyügyi főnök 53-55 oldal; 

 Az egység jogi és igazgatási főnök 56-57 oldal; 

 Az egység egészségügyi főnök 57-59 oldal; 

 Az egység vezénylő zászlós 59-61 oldal; 

 A zászlóaljparancsnok 61-63 oldal; 

 A logisztikai zászlóaljparancsnok 63-65 oldal; 

 A repülő mérnök-műszaki zászlóaljparancsnok 65-66 oldal; 

 A zászlóalj vezénylő zászlós 66-68 oldal; 

 A századparancsnok 68-71 oldal; 

 A század vezénylő zászlós 71-72 oldal; 

 A szakaszparancsnok 72-74 oldal; 

 A rajparancsnok 76-78 oldal; 

 A vezető pénzügyi referens 78-80 oldal; 

 3. Fejezet: Katonák elhelyezés; 

 Az elhelyezés elvei és rendje 81-82 oldal; 

 A laktanya-(objektum) parancsnok hatásköre 84 oldal; 

 A laktanyában lehelyezett katonai szervezetek körletének tagozódása 84-88 

oldal; 

 A laktanya elhelyezési követelmények 85-88 oldal; 

 A telephely 89-90 oldal; 

 A műszaki ellenőrző állomás 90-91oldal; 

 Az infrastruktúra biztosítása 89-90 oldal; 

 4. Fejezet: A katonák napi tevékenysége és ellátása; 

 Fegyver, lőszer, robbanóanyag tárolása, megóvása 134-136 oldal; 

 A szolgálati tevékenység biztosítása 134-141 oldal; 

 5. Fejezet: Ügyeleti, készenléti és futárszolgálatok;  

 A) Ügyeleti szolgálatok 141-147 oldal; 

 Laktanya-(objektum) ügyeletes 149-147 oldal; 

 Laktanya-(objektum) ügyeletes 156-158 oldal; 
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 A kapuügyeletes 158-162 oldal; 

 A kapuügyeletes-helyettes 162-163 oldal; 

 A telephely-ügyeletes 163-166 oldal; 

 B) Készenléti szolgálat 177-178 oldal; 

 6. Fejezet: Őrzés-védelem részletes szabályai; 

 A) Az őrszolgálat 179-225 oldal; 

 8. Fejezet: Kényszerítő eszközök használata 284-290 oldal; 

 Függelék; 

 Alapelvek és általános rendelkezések 366-370 oldal; 

 A harcosok és hadifoglyok 370-373 oldal; 

 A sebesültek és betegek védelme 374-375 oldal; 

 A polgári lakosság és javak védelme 375-381 oldal; 

 Egyezményes védő és azonosító jelek 381-387 oldal. 

 

 

11. Alaki kiképzés 

 

- A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata. Ált/52 (I. kötet). Bp., MH. 2014. 

 1. Fejezet: Általános meghatározások. 1.1-1.14 oldal; 

 2. Fejezet: Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül. 2.1-2.6 oldal; 

 3. Fejezet: Mozdulatok és fogások fegyverrel. 3.1-3.3 oldal; 

 4. Fejezet: Katonai tiszteletadás, a jelentések és jelentkezések szabályai. 4.1-

4.7 oldal; 

 5. Fejezet: Alakzatok gépjárművek nélkül, alaki szemle. 5.1- 5.6 oldal; 

 6. Fejezet: Alakzatok gépjárművekkel. 6.1-6.6 oldal; 

 7. Fejezet: Katonai rendezvények levezetésének általános rendje; 

 A zászlókkal (csapatzászló, alegységzászló, emlékzászló) végrehajtandó 

fogások és mozdulatok 7.1 oldal; 

 A csapatzászló kísérésének és fogadásának rendje 7.2 oldal; 

 Katonai temetés 7.13 oldal; 

 Az egység(alegység)zászló visszakísérése 7/17 oldal; 

 8. Fejezet: Alaki szabályok és alakzatok az Őr- és ügyeleti szolgálatok részére. 

8.1-8.7 oldal; 

 Függelék 1. és 3. (F1; F3) oldal. 

 

 

12. Jogi és hadijogi ismeretek 

 

- Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. III. fejezet (235-247 oldal). Nemzetközi 

hadijog. 

 Nemzetközi hadijog 235-247 oldal. 

 

- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításáról: 
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 II-X. fejezet. 5-74 §. 

 XIII. fejezet. Fegyelmi felelősség, méltatlanság. 145-163 §. 

 XIV. fejezet. Kártérítési felelősség. 164-169 §. 

 XV. fejezet. Kérelem és jogorvoslatok. 179-187§. 

 

- 2011. évi CXIII. törvény „A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről”. 

 

 

Budapest, 2018. január 5-én. 

 

 

 

 

 Papp Tibor ezredes s.k. 

 katonai vizsgaközpont 

 parancsnok 

 


