
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 210 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő 

kérdésekre. 

(Szótár használható.) 

Risky Arms Race 

Welcome to Russia’s premier weapons expo, the Forum of Technologies in Machine 

Building, that President Putin inaugurated two years ago. In the last week of June, 

delegations from 103 nations attended the expo, where the biggest attraction was a 

“ballet” of twirling, smoke-belching tanks staged by a choreographer from the Bolshoi 

Theatre. 

But the Syrian delegation was not there to be entertained. As Syria falls deeper into chaos, 

Assad’s regime continues to import Russian weaponry as part of long-standing deals 

between the two countries. There are now about 4 billion dollars in open weapons 

contracts between Russia and Syria, and even though Moscow has pledged not to sign 

any new deals with Damascus until the war ends, its existing agreements will not be 

affected in any way. Besides Russia, Europe and the U.S. also have stakes in the Syrian 

struggle. But with none of the foreign players willing to commit troops, the means of 

engagement has been through an arms race. This is a war similar to the tradition of the 

Cold War era, when the nuclear superpowers avoided direct confrontation while advancing 

their interests through third countries. 

Washington is much more cautious in this conflict than its old Cold War enemy. In the past 

few months the U.S. has established relationships with opposition groups and has opened 

office in Istanbul to screen them for possible ties to al-Qaeda and other terrorist groups. 

On July 6, Hillary Clinton pledged not to abandon the rebel fighters, even if the U.S. 

continues to avoid direct arms sales. Meanwhile, countries such as Qatar, Saudi Arabia 

and the United Arab Emirates are providing weapons and funds for them. 

As the main weapons supplier to Damascus, Moscow has unmatched leverage with the 

Syrian regime. Syria has been a Kremlin client state since the 1970s, and apart from Iran, 

Russia is the only power to persuade Assad to step down. On July 9, at a summit in 



 

 

Moscow with the entire ambassador corps, Putin ordered the diplomats to “do as much as 

possible to force the conflicting sides to reach a peaceful political solution.” The same day 

a delegation of Syrian revolutionaries arrived in Moscow for talks with the Foreign Minister, 

signaling that Russia may have started looking for partners among the opposition, perhaps 

to retain influence with a post-Assad government. The Russians “have indicated for some 

time now that they are not interested in Assad specifically but rather are concerned about 

an outcome that maintains stability in Syria,“ says Ben Rhodes, President Obama’s 

Security Adviser. “The hurdle for them has been understanding and appreciating that 

there’s no way to achieve stability with Assad still in power.” 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 
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Kérdések: 

1) A cikk szerint milyen befolyással lehet Oroszország a szíriai konfliktus 
megoldására? (2 pont) 

 
 
 
 
 
2) Milyen lépéseket tett az amerikai külpolitika a közelmúltban? (4 pont) 

 
 
 
 
 
3) Mi a közös vonás a hidegháború és a jelenlegi szíriai konfliktus között? 

 (4 pont) 
 
 
 
 
 
4) Milyen gyakorlatot követ Oroszország a szíriai fegyverszállítással 

 kapcsolatban? (4 pont) 

 
 
 
 
 
5) Mi a különbség Washington és az arab országok Szíria-

 politikájában? (3 pont) 

 
 
 
 
 
6) Mire utalt a szír delegációnak az orosz külügyminiszternél tett látogatása? 
  (3 pont) 
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1. A cikk szerint milyen befolyással lehet Oroszország a szíriai konfliktus 

megoldására? (2 pont) 

Oroszország meggyőzheti Aszad elnököt (1), hogy távozzon a hatalomból (1). 

 

2. Milyen lépéseket tett az amerikai külpolitika a közelmúltban? (4 pont) 

Kapcsolatot alakított ki ellenzéki csoportokkal (1), irodát nyitott Isztambulban (1), 

hogy megvizsgálja, vannak-e kapcsolataik az al-Qaeda vagy más terrorista 

szervezetekkel (1). Hillary Clinton ígéretet tett arra, hogy az USA nem fogja 

cserbenhagyni az ellenzéki csoportokat (1). 

 

3. Mi a közös vonás a hidegháború és a jelenlegi szíriai konfliktus között? 
   (4 pont) 

 (Mindkét esetben) a nagyhatalmak elkerülték a közvetlen konfrontációt egymással 

(2), és érdekeiket egy harmadik országon keresztül érvényesítették (2). 

 

4. Milyen gyakorlatot követ Oroszország a szíriai fegyverszállítással 

 kapcsolatban? (4 pont) 

(A háború végéig már) nem köt új fegyverszállítási megállapodást Damaszkusszal 

(2), de a fennálló megállapodásokat fenntartják (2). 

 

5. Mi a különbség Washington és az arab országok Szíria-

 politikájában? (3 pont) 

Míg az arab országok pénzt adnak és fegyvereket is szállítanak Szíriának (2), az 
USA tartózkodik a közvetlen fegyvereladástól (1 pont). 

 

6. Mire utalt a szír delegációnak az orosz külügyminiszternél tett látogatása?  
 (3 pont) 

Arra, hogy Oroszország partnert keres az ellenzékben (1), (valószínűleg annak 
érdekében), hogy megtarthassa befolyását az Aszadot követő kormányban (2). 


