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1. Mi a fegyveres küzdelem, mint társadalmi létforma? 

a.) A katonai erő alkalmazása az adott viszonyok között a társadalom részéről az a 

„végső megoldás”, amely számára az adott történelmi időszakban, komplex 

biztonságának, szélsőséges esetben létének egyetlen garanciáját jelenti.  

b.) A hadipotenciál elsődleges megjelenése. 

c.) A hadsereg szervezési és mozgósítási feladatait követően, a katonai műveletek 

megvívását biztosító jogi feltételrendszer érvényesítése. 

 

2. Mi a hadügy filozófiai (tudati) értelmezésének lényege? 

a.) A társadalmi közösséget jellemző olyan tudati állapot, mely annak 

fennmaradása, funkcionális működése és fejlődése érdekében a végső 

megoldásként elfogadja a katonai erő alkalmazása szükségességét. 

b.) A társadalom pacifista módon tagadja a katonai erő alkalmazását. 

c.) A társadalom a fennmaradását a külpolitika szintjén szavatolja. 

 

3. Melyik fogalmat tartja helytállónak a hadelmélet megfogalmazásakor?  

a.) A hadügyre jellemző sajátosságok gyakorlata. 

b.) A hadelmélet a katonai műveletek elméletének, a hadügy jelenségeinek, 

folyamatainak objektív dialektikája, illetve tudományosan megalapozza a 

katonai erő alkalmazásának gyakorlatát. 

c.) A hadelmélet az maga a védelmi, honvédelmi rendszer.  

 

4. A hadügy szociológiai értelmezésének alapvetése a következő: 

a.) A társadalmi lét garanciájának általánosan elfogadott része, szervezetekkel és társadalmi 

támogatással. 

b.) A társadalmi lét garanciájának közhatalmilag intézményesített része: 

szakigazgatási hivatali testületekkel, sajátos szervezetekkel és szervezeti 

kultúrákkal, továbbá legitimált tudományos – szakmai paradigmákkal. 

c.) A társadalmi lét garanciájának a kormányzati működés keretében megvalósuló 

gyakorlata. 
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5. Válassza ki az alábbi lehetőségek közül a hadügy hadtudományi értelmezésének 

definícióját! 

a.) A hadügy nem más, mint részvétel a szövetség missziós feladataiban.  

b.) A hadügy maga a hadelmélet és a hadgyakorlatok összessége. 

c.) A hadügy magába foglalja a fegyveres erők építését, a hadelméletet és annak 

gyakorlatát, az anyagi ellátás kérdéseit, a társadalom és az ország honvédelmi 

felkészítését és végső soron minden más, de szigorúan katonai vonatkozású 

probléma megoldását.  

 

6. A hadügy – mint társadalmi jelenség – tartalma alapján 

a.) inkább nemzeti jellemzőkkel értelmezhető. 

b.) inkább multikulturális viszonyokban érvényesülő jellemzőkkel értelmezhető. 

c.) inkább szövetségi viszonyok között megvalósuló jellemzőkkel értelmezhető. 

 

7. Egy társadalmi közösség (egy ország, egy nemzet) hadügyének képességei… 

(kérem, folytassa a helyes válasz megjelölésével!) 

a.) az adott ország, nemzet hadipotenciáljában és azon belül katonai potenciáljában 

jelenik meg és azok minőségi jellemzőivel mérhetők. 

b.) az adott ország politikai, gazdasági és katonai viszonyaival jellemezhető. 

c.) az adott ország tudományos- és technikai potenciáljának állapotával jellemezhető. 

 

8. A katonai potenciál minőségi értékelését biztosító mutatók (kérem, válasszon!)  

a.) A fegyveres erők fenntartásának, fejlesztésének és harcképességének állapota; 

kiképzettségi szintje; a hadkiegészítési és mozgósítási rendszerképessége; 

haditechnikai és technikai ellátottsága, továbbá azok minőségi és mennyiségi 

jellemzői.  

b.) A fegyveres erők csapás és manőverező képessége. 

c.) A személyi állomány kiképzettsége, hazaszeretete; az önkéntesség, fegyelmezettség, 

gyors és helytálló döntésképesség, pontos feladat-végrehajtás. 

 

9. A védelmi, honvédelmi rendszer a következő alrendszerekből áll: 

a.) a funkciók, az alap, és az elemek. 

b.) a hadipotenciált alkotó társadalmi képességeket megteremtő és fenntartó folyamatok. 

c.) folyamatok, képességek, struktúrák. 

 

10. A védelmi rendszer alrendszerei közül az alapok milyen társadalmi képességekre 

épülnek? 

a.) A hadipotenciált alkotó valamennyi társadalmi képességre. 

b.) A hadipotenciál részét képező katonai képességekre. 

c.) A hadipotenciált képező politikai és gazdasági képességekre. 

 


