
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhet ő pontszám: 15 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyar ul a szöveget követ ő 

kérdésekre.  

(Szótár használható.) 

 
 

Entretien avec le chef d'état-major de l'armée de l 'Air 

 

Le général d'armée aérienne Jean-Pierre Job parle des questions d'actualité et 

aborde des perspectives d'avenir. 

„L'armée de l'Air vit une étape très importante de son histoire. Aujourd'hui, l'armée de 

l'Air occupe une place très importante dans les opérations militaires. Nous avons une 

puissance militaire capable d'intervenir sur tous les points du globe, et nous avons 

des moyens de dissuasion ou de ravitaillement en vol. Nous sommes bien équipés 

en matière de recherche et de sauvetage au combat, ou dans le recueil du 

renseignement, comme la reconnaissance aérienne ou la surveillance 

électromagnétique.  

Pour professionnaliser l'armée de l'Air, il fallait remplacer une partie des appelés par 

des engagés. Ces jeunes gens et jeunes filles sont recrutés en fonction de besoins 

spécifiques avec des contrats de quatre ans, éventuellement renouvelables. 

Actuellement, nos besoins sont relatifs à la sécurité, aux métiers de restauration et à 

l'administration. L'armée de l'Air utilise un matériel de haute technologie, mais il ne 

faut pas oublier les hommes et les femmes qui l'utilisent. C'est sur leur compétence, 

leur valeur et sur leur entraînement que repose, finalement, l'efficacité du matériel. " 



 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 
 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhet ő pontszám: 15 pont 

 

Kérdések:  

1. A hatékony eszközökön kívül, mi szükséges a légi erő csúcstechnológiájának 

működtetéséhez? (2 pont) 

 

 

 

2. A légier ő mely fontos tevékenységeit emeli ki a tábornok?  ( 5 pont) 

 

 

 

3. Milyen képességeknek köszönhet ő a légier ő fontos szerepe a katonai 

műveletekben? (3 pont) 

 

 

 

4. A személyi állományt illet ően, milyen változtatást kellett végrehajtani a 

légier ő professzionalizálásakor? (2 pont) 

 

 

 

5. Milyen területekre keresnek katonákat? (3 pont) 

 
 
 
 
 
 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhet ő pontszám: 15 pont 

 

MEGOLDÁS 
 
 

 
1. A hatékony eszközökön kívül, mi szükséges a légi erő csúcstechnológiájának 

működtetéséhez? (2 pont) 

A nők és férfiak/emberek szaktudása/kompetenciája (1), gyakorlottsága (1), 

(bátorsága/értékessége). 

 

2. A légier ő mely fontos tevékenységeit emeli ki a tábornok?  ( 5 pont) 

 Kutatás-mentés (1) harci körülmények között (1), felderítési adatgyűjtés (1), légi 

felderítés (1) illetve elektromágneses felderítés (1). 

 

3. Milyen képességeknek köszönhet ő a légier ő fontos szerepe a katonai 

műveletekben? (3 pont) 

 A világ bármely pontján bevethető (1), rendelkezik elrettentő eszközökkel (1), 

rendelkezik légi utántöltő eszközökkel (1). 

 

4. A személyi állományt illet ően, milyen változtatást kellett végrehajtani a 

légier ő professzionalizálásakor? (2 pont) 

 Helyettesíteni kellett a sorozott katonák egy részét (1) szerződéses katonákkal (1). 

 

5. Milyen területekre keresnek katonákat? (3 pont) 

Biztonsági (1), étkeztetési/élelmezési (1) és igazgatási (1) területekre. 


