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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

 
Írjon egy 18–20 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott 

szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Ön egy előadásra készül, amelynek témája a tömeghadsereg és a professzionális haderő 

összehasonlítása. Készítse el írását a következő szempontok alapján: 

 

   a két haderőmodell előnyei valamint hátrányai; 

  a biztonságpolitikai helyzet, amely indokolja az új modellt; 

 a két haderőmodell társadalmi támogatottsága. 

 

 

 

 

2. Ön egy külföldi katonai folyóirat számára cikket ír a hadsereg és a politika kapcsolatáról 

a következő szempontok alapján: 

 

 mit jelent a professzionális haderő politikai semlegessége; 

 miért van szükség a haderő civil kontrolljára; 

 hogyan valósul meg a civil kontroll a magyar hadseregben. 
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1-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

 
Dopo il crollo del muro di Berlino e con il riassetto delle condizioni geopolitiche globali, 

necessariamente si è dovuta cambiare l’organizzazione delle forze armate. Così, gradatamente, si è 

passati dalla coscrizione obbligatoria ad un esercito costituito solo da professionisti. Dopo la fine 

della guerra fredda, in Europa, sui 28 paesi della NATO, 20 ora hanno un esercito di volontari o 

prevedono di introdurlo. 

 Forze armate basate su coscrizione obbligatoria hanno grandi numeri, scarsa preparazione un 

apparato burocratico molto grande, spesso poco gestibile e costoso, molte persone che proprio 

perche obbligate si ritrovano svogliate. Senz’altro puó essere un periodo formativo che aiuta il 

ragazzo che cresce: lo educa alla vita, gli insegna a cavarsela da solo e gli permette di vivere in una 

società dove bisogna rispettare delle regole, esattamente come nel mondo del lavoro.  

Forze armate basate su professionisti, sono organicamente piú piccole, per cui in parte meno 

costose, sono piú selettive, personale piú preparato e piú motivato, visto che scelgono loro di 

indossare la divisa. L’impiego di tali professionisti sembrava più adatto alle circostanze, quelle della 

“Guerra al terrorismo”, nei teatri principali di Iraq ed Afghanistan, nel quadro dei cosiddetti conflitti 

asimmetrici. Non piu’ quindi eserciti numerosi con conoscenze miltari di base, ma unitá speciali, con 

il supporto di mezzi tecnologici avanzati. 


