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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
Írjon egy 13–15 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott 

szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Egy külföldi terepgyakorlat során az Ön egyik beosztottja balesetet szenvedett és 

jelenleg a helyi katonai kórházban ápolják. 

 Írjon jelentést külföldi parancsnokának az alábbi szempontok  alapján: 

 

 a terepgyakorlat rövid leírása; 

 a baleset körülményei; 

 a baleset leírása; 

 a balesetet követő intézkedések. 

 

 

 

2. Ön egy külföldi továbbképzésen vesz részt, ahol fogalmazást kell írnia arról, hogy 

Magyarországon miért választják a fiatalok a katonai pályát. A szempontok a  következőek: 

 

 milyen képzést biztosít a honvédség a fiatal katonák számára; 

 milyen szakmai kihívásokkal találkozhatnak; 

 milyen előmeneteli lehetőségeik vannak; 

 milyen juttatásokat biztosít számukra a honvédség. 
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1-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

 
Пошилјалац: поручник Јовановић 

Прималац: мајор Младић 

Педмет: Несрећа на теренском вежбалишту "Лука" 

Поштовани Господине Команданте! 

 

Поводом несреће која се догодила на војној вежби на теренском вежбалишту "Лука" 

рапортирам вам следеће. Петодневна међународна војна вежба " Црна птица" је отпочела 15. 

августа на полигону "Лука". Поред нас Срба учествовале су и јединице из Мађарске, Словеније 

и Румуније. Циљ вежбе је био усклађивање заједничког деловања на одстрањивању опасности 

у кризним подручјима у отежаним теренским условима. 

Пошто је протеклих дана време било кишовито теренско вежбалиште је било готово 

непроходно. Трећег дана вежбе старији водник Марковић је рањен у леву руку из ручног 

ватреног оружја. Према наређењу војници су у мањим групама потпомагајући један другог 

морали да достигну заказани циљ. Један војник се оклизнуо па му је пушка опалила. Залутали 

метак је старијег водника Марковића погодио у руку. Пошто је поводом вежби обавезно 

ношење панцирног прслука мени подређени је срећом само лакше озледе претрпео. Вежба је 

одмах прекинута. Рањени војник је пребачен у оближњу болницу. Под хитно је оперисан. 

Тренутно се опоравља у болници. Насупрот несреће вежба је успешно окончана. 

О даљем развоју догађаја ћу на време да вас извештавам. 

 

 Са поштовањем: 

 поручник Јовановић, командир чете 

25\03\2018 
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2-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

 

Услед војне реформе углед војног позива у Мађарској је порастао као никад до сада. Све више 

младих људи жели свој живот да посвети овој професији. Покушаћу да представим предности 

ове професије. 

Као прво желим да напоменем могућност бесплатног стецања високошколске кфалификације.  

Будући официри прво морају да учествују у основној војној обуци, затим неколико година уче 

на факултету, после чега добијају основни академски степен. Уколико желе даље да наставе 

учење пружа им се могућност да се пријаве на мастер студије.  

Као друго, војска пружа могућност стручног напредовања младим питомцима. Војним 

унапређењем повећавају им се и принадлежности. Према томе војни позив дугорочно 

обезбеђује животни пут и висока примања.  

Наравно, војно звање носи са собом и потешкоће а повремено и опасности. Многи од њих ће 

да иду на службени пут, у мировне мисије као и учествоваће у војним операцијама. Ова врста 

вежби игра важну улогу на пољу стручног усавршавања.  

На послетку важно је напоменути да официри уживају и у разним привилегијама. На пример 

имају право за добијање службеног стана. Поред тога војска обезбеђује путне и прехрамбене 

накнаде, потпомаже набавку униформе. Официрске породице имају право на бесплатан 

лекарски преглед могу да се лече и рекреишу у разним санаторијима и одмаралиштима. 


