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

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
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FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 

(Szótár használható.) 

 
Dans la bataille pour conquérir les cœurs et les esprits des Afghans, les Equipes de 

reconstruction provinciale (PRT) sont souvent en première ligne. Un expert militaire 

s’intéresse à la manière dont elles ont évolué et quelle sera la prochaine étape. 

En tant qu’approche novatrice pour renforcer la paix et la sécurité, les Equipes de 

reconstruction provinciale (PRT) en Afghanistan constituent dans une large mesure une 

réaction à des circonstances imprévues. Elles présentent une structure en grande partie 

nouvelle, même si des éléments du modèle PRT ont déjà été utilisés dans des conflits tels 

que celui de l’Indochine. 

L’Accord de Bonn de décembre 2001 prévoyait le déploiement d’une Force internationale 

d’assistance à la sécurité (FIAS). Comme l’Afghanistan ne possédait pas d’armée nationale ni 

de force de police crédible, cette force était considérée comme essentielle pour faire face au 

vide sécuritaire menaçant les régions rurales. Malheureusement, la politique des pays 

contributeurs a sapé la stratégie de Bonn. Cette situation, de même que les difficultés 

logistiques associées au déploiement des PRT à travers le vaste territoire de l’Afghanistan, 

expliquent pourquoi la FIAS n’a, dans un premier temps, été déployée qu’à Kaboul. Ce n’est 

que deux ans plus tard et après la perte d’une grande partie de l’élan initial, que l’expansion 

de la FIAS au-delà de la capitale a été autorisée par la Résolution des Nations Unies 

d’octobre 2003. 

C’est au cours de ces deux années, alors que l’expansion de la Force internationale était 

bloquée, que de nouveaux moyens d’établir la présence internationale dans les campagnes 

ont été envisagés: les PRT en sont alors devenues l’instrument de prédilection. 

Paradoxalement, leurs composants militaires sont désormais rattachés à la Force 

internationale, elle-même sous commandement de l’OTAN.  

La tâche consistant à remplacer cette force comme source de sécurité a toujours été difficile. 

Avec le temps cependant, une chose est devenue de plus en plus claire: il n’y a pas d’ 

expérience PRT unique. En effet, toute une série de facteurs entrent en jeu pour déterminer 

ce que les PRT peuvent réaliser et de quelle manière. 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 
        Elérhető pontszám: 20 pont 

 

Kérdések: 

 
1) Miben áll a PRT-k újszerűsége?     (3 pont) 

 
 
 
 
 
 
2) Mi a PRT csoportok felállításának célja Afganisztánban?  (2 pont) 
 
 
 
 
 
 
3) Miért nem beszélhetünk egységes PRT tevékenységről?  (3 pont) 
 
 
 
 
 
 
4) Miért csak Kabulban működött kezdetben a FIAS?   (5 pont) 
 
 
 
 
 
 
5) Miért volt szükséges a FIAS felállítása Afganisztánban?  (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
6) Mi történt 2003 októberében?      (3 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 
 

Kérdések: 
 
1) Miben áll a PRT-k újszerűsége?      (3 pont) 

 A béketeremtés új megközelítése (1), válasz a váratlan körülményekre (1), nagyrészt új 
a struktúrája (1). 

 
 
 
2) Mi a PRT csoportok felállításának célja Afganisztánban?  (2 pont) 

 A lakosság megnyerése (1), a nemzetközi jelenlét biztosítása vidéken (1). 
 
 
 
3) Miért nem beszélhetünk egységes PRT tevékenységről?  (3 pont) 

 Számos tényező határozza meg (1), hogy mit végeznek (1) és milyen módon (1). 
 
 
 
4) Miért csak Kabulban működött kezdetben a FIAS?   (5 pont) 

 A hozzájáruló országok politikája (1) aláásta a Bonni Egyezményt (1). A nagy területek 
miatt (1) logisztikai nehézségek akadályozták (1) a PRT-k telepítését (1). 

 
 
 
5) Miért volt szükséges a FIAS felállítása Afganisztánban?  (4 pont) 

 Afganisztán nem rendelkezett nemzeti haderővel (1), sem megbízható rendőri erőkkel 
(1) ezért vidéken szükséges volt a biztonsági űrt betölteni (2). 

 
 
 
6) Mi történt 2003 októberében?      (3 pont) 

 ENSZ határozat engedélyezte (1) a FIAS kiterjesztését (1) a fővároson kívüli területekre 
is (1). 


