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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 20 pont 

 
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 

(Szótár használható.) 

 
Vojni predstavnik predstavlja Oružane snage Republike Hrvatske u NATO-u i Europskoj uniji, 

zastupa interese Republike Hrvatske u koordinacijskim tijelima NATO-a i Europske unije, izvještava 

predsjednika Republike Hrvatske, ministra obrane i načelnika Glavnog stožera o svim ključnim 

odlukama NATO-a i Europske unije. Osim što zastupa svoju zemlju i izvješćuje o svim ključnim 

aktivnostima  oslanja se na zapovjedi, instrukcije i naređenja načelnika Glavnog stožera. Budući da 

NATO radi na načelu konsenzusa, svaka zemlja ima pravo izreći svoje stavove i sudjelovati u 

odlučivanju.   

Diskusija koja prethodi bilo kakvoj odluci trebala bi uključivati nacionalne predstavnike svih NATO-

ovih članica. Treba posebno istaknuti da je rad u NATO-ovim tijelima i multinacionalnom okružju 

važan i zbog prijenosa stečenog znanja i iskustva nakon povratka u domovinu. U procesu donošenja 

odluka u Sjevernoatlantskom vijeću i Političko-sigurnosnom odboru Europske unije na kojem 

sudjeluju veleposlanici, većina tih odluka uključuje sudjelovanje Oružanih snaga, bilo u operacijama 

ili nekom drugom obliku djelovanja, i veleposlanike je važno savjetovati o funkcioniranju oružanih 

snaga, njihovim sposobnostima i mogućnosti djelovanja. Stoga je jedna od bitnih dužnosti vojnog 

predstavnika da veleposlanicima pomogne pri donošenju odluka.  

Hrvatsko se sudjelovanje iznimno cijeni te je prepoznato kao vrlo kvalitetan doprinos u NATO-ovim 

operacijama. To je prije svega zasluga relativno velikog udjela instruktora u hrvatskom kontingentu. 

Prvenstvenu potporu ne sačinjava borbena misija, nego  iskustvo i sve ono što smo stekli tijekom 

Domovinskog rata iznimno se cijeni u prijenosu znanja, obuci i savjetovanju pripadnika 

afganistanskih oružanih snaga kako bi izradili vlastite sposobnosti i samostalno mogli provoditi 

zadaće. Naše je opredjeljenje od početka NATO članstva bilo da nećemo sudjelovati s većim 

snagama, nego ćemo u okviru svojih mogućnosti sudjelovati s najkvalitetnije opremljenim i obučenim 

postrojbama. Naši su saveznici itekako svjesni naših nacionalnih kapaciteta, pa tako i brojčane 

veličine Oružanih snaga. 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 
 
 Elérhető pontszám: 20 pont 

 

Kérdések: 
 

1. Minek vannak tudatában Horvátországgal kapcsolatban a NATO szövetségesek? 
 (3 pont) 

 
 
 
 

2. Milyen szerepe van a horvát fegyveres erőknek a NATO afganisztáni katonai 
műveleteiben? (5 pont) 

 
 
 
 
 
 

3. Milyen feladatokat lát el a NATO-ban és az EU-ban a Horvát Köztársaság katonai 
képviselete? (6 pont) 

 
 
 
 

4. Miért fontos a NATO testületeiben és a multinacionális környezetben végzett munka?
 (2 pont) 

 
 
 
 

5. Elsősorban kinek az érdeme, hogy nagyra értékelik a horvát részvételt a NATO- 
műveletekben? (1 pont) 

 
 
 
 

6. Mire támaszkodik munkája során a katonai képviselő? (3 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 
1. Minek vannak tudatában Horvátországgal kapcsolatban a NATO szövetségesek?   
  (3 pont) 
 Nemzeti kapacitásuk (1) valamint fegyveres erőik (1) számbeli nagyságának (1). 

 

2. Milyen szerepe van a horvát fegyveres erőknek a NATO afganisztáni katonai 
 műveleteiben? (5 pont) 
 
 A kiképzés (1) és tanácsadás (1) során a Honvédő Háborúban szerzett tapasztalataik átadása 

 (1), annak érdekében, hogy (az afgán katonai erők) kifejlesszék saját képességeiket (1) és 

 önállóan hajtsák végre feladataikat (1). 

 

3. Milyen feladatokat lát el a NATO-ban és az EU-ban a Horvát Köztársaság katonai 
 képviselete? (6 pont) 
 
 Képviseli a Horvát Köztársaság fegyveres erőit (1), az ország érdekeit (1), tájékoztatja a 

 köztársasági elnököt (1), a védelmi minisztert (1) és a  vezérkari főnököt (1) a NATO és az EU 

 fontos döntéseiről (1). 

 

4. Miért fontos a NATO testületeiben és a multinacionális környezetben végzett munka? 
  (2 pont) 
 Az ott szerzett munkatapasztalat és tudás hazai környezetben való alkalmazása szempontjából 
 (2). 
 

5. Elsősorban kinek az érdeme, hogy nagyra értékelik a horvát részvételt a NATO- 
 műveletekben? (1 pont) 
 
 A horvát kontingens instruktorai tevékenységének (1). 
 

6. Mire támaszkodik munkája során a katonai képviselő? (3 pont) 

 A vezérkari főnök parancsaira (1) utasításaira (1) és rendelkezéseire (1). 


