
Katonai alapismeretek középszint 

 Témakörök 
 1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 

 1.1. Hazánkat fenyegető katonai és nem katonai kockázatok. 
 1.2. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, a biológiai hadviselés kérdésköre. 
 1.3. A NATO létrejötte, fontosabb szervei és feladataik. 
 1.4. Az EU létrejötte, biztonság- és védelempolitikája. 
 1.5. Az ENSZ létrejötte, szervezetei, tevékenysége a válságövezetekben. 

 2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzői 
 2.1. A Magyar Honvédség feladatai. 
 2.2. A raj, a szakasz és a század felépítése. 
 2.3. A harci erők általános feladatai. 
 2.4. A harci támogató erők általános feladatai. 
 2.5. A harci kiszolgáló-támogató erők általános jellemzői. 
 2.6. A szerződéses katonák kiképzési rendszerének elemei. 

 3. A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 
 3.1. A modern háborúk jellemző vonásai. 
 3.2. A különleges egységek jellemzői és feladatai. 
 3.3. A modern haditechnikai eszközök jellemzői. 

 4. Térkép- és tereptani alapismeretek 
 4.1. A terep felosztása, tájtípusok. 
 4.2. Az UTM vetület koordinátarendszere. 
 4.3. Földrajzi koordinátarendszer. 
 4.4. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzői. 
 4.5. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken. 
 4.6. A világtájak meghatározásának módszerei. 
 4.7. Az álláspont meghatározásának módszerei. 
 4.8. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei. 

 5. Általános katonai ismeretek 
 5.1. Az általános harcászat alapjai. 
 5.2. A béketámogató műveletek jellemzői. 
 5.3. A lőelmélet alapjai. 
 5.4. A túlélés alapjai. 
 5.5. Az ABV védelmi alapismeretek alapjai. 
 5.6. Haditechnikai ismeretek. 

 6. Alaki ismeretek 
 6.1. Az alakiság alapfogalmai. 
 6.2. Alaki mozdulatok állóhelyben. 
 6.3. A katonai rendezvények alaki tartalma. 

 7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 
 7.1. A minősített időszakok jellemzői. 
 7.2. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei. 
 7.3. A Magyar Honvédség tényleges állománya. 

 8. Hadijogi alapismeretek 
 8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei. 

 9. A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
 9.1. A függelmi viszonyok. 
 9.2. A napirend és az ügyeleti szolgálatok. 
 9.3. A katonák járandóságai. 

 10. Egészségügyi ismeretek 
 10.1. Teendők a baleseti helyszínen. 
 10.2. Az újraélesztés végrehajtása. 
 10.3. A vérzések és törések, mérgezések ellátása. 
 10.4. A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai. 

 


