
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet a 34000/953-4/2021.ált. nyt. számhoz 

 

 

A 2021. 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 1. kötet, I. fejezet, Katonai testnevelés, 7-58. 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 MH Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész (szakasz, raj, kezelőszemélyzet, 

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

 1.2 Az összfegyvernemi harc alapjai I-3 / I-27 oldal; 

 

- 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 harc 257-262. oldal; 

 A harctámogatás 257-260. oldal; 

 A harckiszolgáló támogatás 261. oldal; 

 A megóvás 262-265. oldal; 

 A harckiszolgáló támogatás 261. oldal; 

 A megóvás 262-265. oldal; 

 A kiegészítő, vagy egyéb tevékenységek 265-266; 

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

 A különleges műveletek 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; 

 Alegységek harcászata - Védelem 343-356. oldal; 

 Harc a hegyekben 362. oldal; 
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 Légvédelmi ismeretek (harcászati-technikai adatok nélkül) 363-364. / 368-386. / 386-399. 

oldal. 
 

 

3. Nem háborús műveletek 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve I. kötet, V. fejezet (403-491. oldal), A nem háborús 

műveletek: 

 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. 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve II. kötet, 5. melléklet (541-579. oldal) Nem háborús 

műveletek. 
 

 

4. Általános lőkiképzés 

 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve I. kötet, VI. fejezet, Lőkiképzés: 

 Fegyverzet technikai ismeretek. 495-532. oldal; 

 Lőelmélet alapjai 563-572. oldal; 

 Célzás 577-579. oldal; 

 A röppálya alakja és gyakorlati jelentősége 583-594. oldal; 

 Tüzelési fogások 616-635., 659-664. oldal. 
 

 

5. Műszaki kiképzés 

 

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

 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) Vegyivédelmi 

kiképzés. 

 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. 
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- 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”. 
 

 

7. Katonai tereptan ismeretek 

 

- Balogh Péter őrnagy– Hosszú István őrnagy – Büki Richárd őrnagy: Geoinformációs ismeretek, 

Segédlet, MH Geoinformációs Szolgálat 2019. (66. oldal). 
 

 

8. Logisztikai ismeretek 
 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve II. kötet, X. fejezet, Logisztika (257-276. oldal). 

 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. 
 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet, 2. számú melléklet A Magyar Honvédség 

technikai eszközei és felszerelései (327-355. és 364. oldal); 

 Személyi felszerelés eszközei és szakanyagai 327-339. oldal; 

 Páncélos és gépjármű-technikai eszközök 340-342. oldal; 

 Repülőeszközök; 

 Műszaki-szaktechnikai eszközök 349-355. oldal; 

 Tűzoltó eszközök 364. oldal; 

 

 

9. Egészségügyi ismeretek 

 

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

 Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás 277-308. oldal. 
 

- Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve II. kötet, 4. melléklet Egészségügyi ismeretek (489-539. 

oldal). 
 

 

10. Szolgálati szabályzat ismeretek 

 

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

 I. fejezet: Általános rendelkezések; 

 II. fejezet: Egyenes szolgálati személyek kötelmei, 50-59.,76-98. oldal; 

 III. fejezet: Katonák elhelyezés; 

 IV. fejezet: A katonák napi tevékenysége és ellátása; 

 V. fejezet: Ügyeleti, készenléti és futárszolgálatok;  

 A) Ügyeleti szolgálatok 166-174. oldal; 

 B) Készenléti szolgálatok; 

 VI. fejezet: Őrzés-védelem részletes szabályai; 

 A) Az őrszolgálat 208-215. oldal; 

 B) A biztosító rendész szolgálat 261-266. oldal; 

 VII. fejezet: A katonai rendészeti szolgálat 288-294., 313-322. oldal; 
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 VIII. fejezet: Kényszerítő eszközök használata; 

 IX. fejezet: Csapatmozgások, katonai szállítások; 

 X. fejezet: Katonai jelképek és rendezvények; 

 XI. fejezet: Helyőrségi feladatok 357-365. oldal; 
 

 

11. Alaki kiképzés 

 

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

 1. fejezet: Általános meghatározások. 1.1-1.4 (1-1 – 1-19. oldal); 

 2. fejezet: Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül. 2.1-2.6 (2-1 – 2-27. oldal); 

 3. fejezet: Mozdulatok és fogások fegyverrel. 3.1-3.3 (3-1 – 3-29. oldal); 

 4. fejezet: Katonai tiszteletadás, a jelentések és jelentkezések szabályai. 4.1-4.7 (4-1 – 4-15. 

oldal); 

 5. fejezet: Alakzatok gépjárművek nélkül, alaki szemle. 5.1- 5.6 (5-1 – 5-34. oldal); 

 6. fejezet: Alakzatok gépjárművekkel. 6.1-6.6 (6-1 – 6-8 oldal); 

 7. fejezet: Katonai rendezvények levezetésének általános rendje; 

 A zászlókkal (csapatzászló, alegységzászló, emlékzászló) végrehajtandó fogások és 

mozdulatok 7.1 (7-1 – 7-9 oldal); 

 A csapatzászló kísérésének és fogadásának rendje 7.2 (7-10 – 7-17 oldal); 

 A katonai rendezvények levezetésének általános rendje 7.3 (7-18 – 7-39 oldal); 

 Viselkedési (magatartási) szabályok egyházi szertartásokon (ünnepségeken) 7.11 (7-61 

– 7-62 oldal); 

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

 A kihallgatás vezetésének rendje 8.1 (8-1 – 8-3. oldal); 

 Az őr- és ügyeleti szolgálat eligazításának rendje 8.2 (8-3 – 8-5. oldal); 

 A fegyverek töltése és ürítése 8.4 (8-7 – 8-11. oldal). 
 

 

12. Jogi és hadijogi ismeretek 

 

Jogi ismeretanyag: 

 

- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.): 

 I. fejezet: Általános rendelkezése 1-4. §; 

 II. fejezet: Alapelvek 5-7. §; 

 III. fejezet: Alapvető jogok gyakorlás 17-25. §; 

 IV. fejezet: Szolgálati viszony létesítése 32-41. §; 

 VI. fejezet: Szolgálati viszony módosítása 42-58/E. §; 

 VII. fejezet: Szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése 59-68. §; 

 VIII. fejezet: Szolgálati viszony tartalma 77-82. §; 

 IX. fejezet: Szolgálatteljesítési idő 94-113. §; 

 XIII. fejezet: Fegyelmi felelősség és méltatlanság 145-163. §; 

 XIV. fejezet: Kártérítési felelősség 164-170. §; 

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

 

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről 2011. évi CXIII. törvény (Hvt.): 

 Első rész: A honvédelem alapjai, I-III fejezet, 1-34. §; 

 Második rész: A honvédség, IV-VIII. fejezet, 35-63. §; 

 Harmadik rész: Rendkívüli intézkedések IX. fejezet, 64-79. §; 

 Negyedik rész: Záró rendelkezések, X. fejezet, Értelmező rendelkezések 80. §. 
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Hadijogi ismeretanyag: 

 

- A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet 

függeléke - A katonák kötelességei a hadviselésre és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó 

alapvető nemzetközi humanitárius szabályok megtartásával kapcsolatban. 

 

- Katonai Alapismeretek tankönyv, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010. 

 D fejezet: A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 

/ Hadijogi alapismeretek, 355-377. oldal; 
 

 

13. Kiberbiztonsági ismeretek 

 

- Erdősi Péter Máté, Solymos Ákos: IT biztonság közérthetően (4. verzió): 

 Bevezetés 8-10. oldal; 

 2. fejezet: Biztonsági alapfogalmak 11-18. oldal; 

 3. fejezet: Információrendszerek 19-24. oldal; 

 4. fejezet: Fenyegetések, támadások 24-33. oldal; 

 6. fejezet: A védelem kialakítása 58. oldal; 

 6.1 Felhasználók felelőssége az incidensek, biztonsági események során 61. oldal; 

 6.2 A bizalmasság 62-63. oldal; 

 6.2.1 Bizalmasság az operációs rendszerben 64. oldal; 

 6.3.4 E-mail 81-85. oldal; 

 6.3.5 Azonnali üzenetküldés 86. oldal; 

 6.4 Adatvédelmi megfontolások, GDPR 87. oldal; 
 6.4.1. GDPR 88-90. oldal; 

 6.4.2 Védelem böngészés közben 91-92. oldal; 

 6.4.3 A látogatott oldalak biztonsága 93-94. oldal; 

 6.4.4 Aktív tartalmak és a biztonság 96-97. oldal; 

 6.4.5 A böngészőben tárolt adatok biztonsága 98-99. oldal; 

 6.4.6 Bizalmassági eszközök közösségi oldalakon 102. oldal; 

 6.5 A sértetlenségről 112. oldal; 
 6.5.1. Digitális aláírás 112-113. oldal; 

 6.6.1 Fájlok biztonsági mentése 119-121. oldal; 

 6.6 Védelem az áramellátás hibái ellen 122-123. oldal; 

 6.7 Komplex megközelítést igénylő fenyegetettségek és védelmi megoldások 124. oldal; 

 6.7.1 Végpontvédelem és vírusvédelem 124. oldal; 

 6.7.6 Hamis hírek (fake news) felismerése 141. oldal; 

 6.7.7 Deepfake, avagy ne higgy a szemednek! 142. oldal. 
 

 

Budapest, 2021. február 01-én 

 

 

 

 

 Andrejkovicsné Tanner Tímea s.k. 

 Katonai vizsgaközpont 

 mb. vizsgaközpont vezető 
 


