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II. SZÖVEGÉRTÉST ELLENŐRZŐ FELADAT 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 

Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon magyarul a feltett kérdésekre. 
(Szótár használható.) 
 
 
Veleposlanik Boris Grigić u nastupnom je posjetu Glavnom tajniku NATO-a Andersu Foghu 

Rasmussenu, 3. rujna 2012. godine, predao vjerodajnice te je time preuzeo dužnost Stalnog 

predstavnika Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom vijeću. 

U razgovoru Glavni tajnik NATO-a uputio je pohvalu dosadašnjem doprinosu Republike Hrvatske 

zajedničkim naporima u održavanju i izgradnji mira i sigurnosti u regiji i svijetu. Pri tome je ukazao na 

značaj uloge Republike Hrvatske u obuci Afganistanskih nacionalnih snaga sigurnosti kao doprinosu 

dugoročnoj sigurnosti te zemlje. Također je ukazao i na vrlo cijenjeni doprinos Hrvatske operaciji 

KFOR na Kosovu u vidu vojno-transportnih helikoptera. Općenito je izraženo zadovoljstvo načinom 

funkcioniranja RH unutar NATO-a i u njegovim aktivnostima. Veleposlanik Grigić istaknuo je značaj 

proširenja NATO-a na ostale zemlje u regiji. 

Sjevernoatlantsko vijeće je primarno političko tijelo NATO-a s ovlastima donošenja odluka. Sastoji se 

od 28 stalnih predstavnika država članica i predstavlja forum za raspravu o pitanjima za koje zemlje 

NATO-a smatraju da se tiču njihove sigurnosti. Sjevernoatlantsko vijeće donosi sve odluke suglasno 

kao izraz ravnopravnosti i zajedničke volje suverenih država članica. 
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Kérdések: 

 

1. Milyen tartalmú dicséretet intézett a NATO-főtitkár a Horvát Köztársaság NATO 
nagykövetével folytatott megbeszélés során? (3 pont) 

 
 
 
 

2. Mi a jelentősége a NATO–főtitkár szerint Horvátország afganisztáni szerepvállalásának?
 (5 pont) 

 
 
 
 

3. Milyen segítséget nyújtottak a horvátok a KFOR koszovói műveletéhez? (2 pont) 

 
 
 
 

4. Mit emelt ki a horvát nagykövet? (1pont) 

 
 
 
 
5. Mi a lényege az Észak–atlanti Tanács döntéshozatalának? (4 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 

1. Milyen tartalmú dicséretet intézett a NATO főtitkár a Horvát Köztársaság NATO 
nagykövetével folytatott megbeszélés során? (3 pont) 

 Méltatta Horvátországnak a régió és a világ biztonságának (1) kiépítése (1) és fenntartása (1) 

érdekében tett erőfeszítéseit. 

 
 
2. Mi a jelentősége a NATO főtitkár szerint Horvátország afganisztáni szerepvállalásának?

 (5 pont) 
 
 A Horvát Köztársaság szerepet vállalt az afganisztáni nemzeti (1) biztonsági (1) erők 

kiképzésében (1), amivel hozzájárult az ország hosszú távú (1) biztonsága (1) megteremtéséhez. 

 
 

3. Milyen segítséget nyújtottak a horvátok a KFOR koszovói műveletéhez? (2 pont) 
Katonai (1) szállító (1) helikopterek küldésével járultak hozzá. 

 
 

4. Mit emelt ki a horvát nagykövet? (1 pont) 

 A NATO (a régió többi országára történő) kibővítésének jelentőségét (1). 
 
 

5. Mi a lényege az Észak-atlanti Tanács döntéshozatalának? (4 pont) 

 Konszenzussal hozza (1), kifejezve ezzel a független tagállamok (1) egyenjogúságon alapuló (1) 

közös akaratát (1). 


