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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
Írjon egy 13–15 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott 

szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Egy külföldi terepgyakorlat során az Ön egyik beosztottja balesetet szenvedett és 

jelenleg a helyi katonai kórházban ápolják. 

 Írjon jelentést külföldi parancsnokának az alábbi szempontok  alapján: 

 

 a terepgyakorlat rövid leírása; 

 a baleset körülményei; 

 a baleset leírása; 

 a balesetet követő intézkedések. 

 

 

 

2. Ön egy külföldi továbbképzésen vesz részt, ahol fogalmazást kell írnia arról, hogy 

Magyarországon miért választják a fiatalok a katonai pályát. A szempontok a  következőek: 

 

 milyen képzést biztosít a honvédség a fiatal katonák számára; 

 milyen szakmai kihívásokkal találkozhatnak; 

 milyen előmeneteli lehetőségeik vannak; 

 milyen juttatásokat biztosít számukra a honvédség. 
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1-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

FROM: Captain Green 
Tel/Fax : +99 123 456 789 
TO: Major Joseph Taylor 
 
Date:15/03/2018 
 

Subject: accident during exercise Black Moon 

Sir, 
 

With reference to the subject above, I would like to report the following. 

I took part in the international NATO infantry exercise Black Moon, which started on 10 May. The five-

day exercise involved participants from Hungary, Slovenia and Italy. The exercise focused on 

practising peacekeeping tasks in crisis response operations and took place in a region where rough 

terrain conditions are typical. 

On the third day of the exercise, one of my subordinates, Sgt. White was injured in a shooting 

accident during the live-firing exercise. Due to the heavy rains over the last couple of days, the 

exercise site was extremely muddy and uneven, which made movement across open terrain rather 

difficult. 

After the order was given, the soldiers had to get from one target to another in groups. One of the 

soldiers slipped and his weapon discharged as he dropped it. The stray bullet hit Sgt. White in the 

hand. As wearing a flak jacket is compulsory during the exercises, my subordinate suffered only 

minor injuries. 

The training was called off instantly and Sgt. White was transported to the nearest military hospital. 

He was operated on immediately and is recovering at the moment.  

I will keep you informed about further developments. 

Yours faithfully, 

Captain Green 
Company Commander, C Coy 


