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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

HORVÁT NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

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

(Szótár használható.) 

 
Odluka o smanjenju SFOR-a 

 
 Međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ubuduće bi trebale imati 18 tisuća vojnika 

od kojih 3.100 Amerikanaca, doznaje se u Washingtonu uoči ministarskog sastanka 

Sjevernoatlantskog vijeća koji će se održati u Budimpešti. 

 Vojni planeri NATO-a bili su pod američkim pritiskom da znatnije smanje broj pripadnika 

SFOR-a, ali je prevladala ocjena da se zasad može kućama poslati oko 3.000 vojnika. Konačnu 

odluku o tome donijet će ministri vanjskih poslova NATO-a u Budimpešti. 

 Zapovjednik Saveza Joseph Ralston kazao je da bi veće smanjivanje brojnosti bilo rizično sve 

dok u Bosni i Hercegovini ne postoji učinkovita policija i sudstvo. Time je potvrdio mišljenje američkog 

ministra obrane Donalda Rumsfelda da se vojnici u SFOR-u bave poslovima za koje nisu 

osposobljeni i koje bi trebao raditi netko drugi. U NATO-u su svojedobno namjeravali u Bosni i 

Hercegovini poslati veći broj pripadnika posebnih policijskih snaga, poput talijanskih karabinjera ili 

francuske žandarmerije, ali dosad nije došlo nego njih 300-tinjak. Međunarodne mirovne snage ušle 

su u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Daytonskih sporazuma sa 60 tisuća ljudi od kojih su 

trećina bili Amerikanci. Danas SFOR ima 21 tisuću pripadnika a među njima 3.600 iz SAD-a. U 

Washingtonu su im za ovu godinu određeni troškovi od 1,5 milijardi dolara po čemu su uvjerljivo 

najveća američka investicija na prostoru bivše Jugoslavije. 

 Planeri u Bruxellesu željeli bi u slijedećih pola godine do najviše 18 mjeseci sadašnji SFOR 

pretvoriti u «snage za odvraćanje» sa 12 tisuća ljudi. Nadaju se da bi u dogledno vrijeme 

međunarodna nazočnost u Bosni i Hercegovini mogla prerasti u promatračku misiju. 

Valja, međutim konstatirati da procesi razvoja mogu biti dugoročni, jer treba uzeti u obzir i očitu 

činjenicu da je Bosna i Hercegovina - mjerena modernim evropskim parametrima - neizgrađena, 

nedovršena i podjeljena. Dakle, ovu zemlju nije jednostavno definirati ni kao državnu zajednicu, ni 

kao društvo, ni kao povijesnu kategoriju, niti kao krajnje rješenje. 
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II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

KÉRDÉSEK: 
 
1.) Miről döntenek a Budapesten tartandó NATO Külügyminiszteri Tanács értekezletén? 

  (2 pont) 
 
 
 
 
2.) Miért lenne kockázatos a békefenntartó erők létszámának nagyarányú csökkentése 

 Bosznia-Hercegovinában? (2 pont) 
 
 
 
 
3.) Mi az amerikai védelmi miniszter véleménye a katonák foglalkoztatását illetően? 

(2 pont) 
 
 
 
 
4.) Milyen erőket akart a NATO Boszniába küldeni? (4 pont) 
 
 
 
 
5.) Milyen változások várhatók a Bosznia-Hercegovinában tartózkodó nemzetközi erőknél? 

  (4 pont) 
 
 
 
 
6.) Mi történt a Daytoni békemegállapodás aláírását követően? (2 pont) 
 
 
 
 
7.) Miért nem egyszerű Bosznia – Hercegovinát országként meghatározni? (4 pont) 
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II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

MINTAMEGOLDÁS 
 
 

1) Miről döntenek a Budapesten tartandó NATO Külügyminiszteri Tanács értekezletén? 
  (2 pont) 
  Az SFOR-kontingens létszámának jelentősebb (1) csökkentéséről (1). 

 

2) Miért lenne kockázatos a békefenntartó erők létszámának nagyarányú csökkentése 
 Bosznia-Hercegovinában? (2 pont) 
 
 Mert Bosznia- Hercegovinának nincs hatékony rendőrsége (1) illetve törvénykezése (1). 

 

3) Mi az amerikai védelmi miniszter véleménye a katonák foglalkoztatását illetően?   
  (2 pont) 
 A katonák olyan dolgokkal foglalkoznak, amire nincsenek felkészítve (1) és amelyeket másnak 

 kellene végrehajtania (1). 

 

4) Milyen erőket akart a NATO Boszniába küldeni? (4 pont) 

 Különleges rendfenntartó (2) erőket, mint az olasz carabinierik (1), illetve a francia csendőrség 

 (1). 

 

5) Millyen változások várhatók a Bosznia-Hercegovinában tartózkodó nemzetközi erőknél?  
  (4pont) 
 
 A nemzetközi erők létszámát tizenkétezer főre  tervezik csökkenteni (2), aminek következtében 

 az ott állomásozó erők (belátható időn belül) megfigyelői státuszt kapnának (2). 

 

6.) Mi történt a Daytoni békemegállapodás aláírását követően? (2 pont) 

 A nemzetközi békefenntartó (1) erők bevonultak Bosznia-Hercegovinába (1). 

 

7.) Miért nem egyszerű Bosznia – Hercegovinát országként meghatározni? (4 pont) 
 

 Nem államalkotó közösség (1), nem társadalom (1), nem történelmi kategória (1), de még 

 végső megoldás sem (1). 


