Szóbeli felvételi vizsga tételsor
Hon- és népismeret, állampolgári ismeretek

1. A családi szocializáció jellemzői
A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése.
Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját
élményű megtapasztalása. Hogyan képzel el egy ideális családot, milyen értékeket tart
fontosnak? Szülők, nagyszülők között volt-e katona, hogyan hatott az ő példája?
2. Település, lakóhely ismerete
Ismertesse saját településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, esetleg a
település történetének alapvető eseményeit és fordulópontjait; a településen működő
intézmények és szervezetek szerepét és működését.
A régiójában hol működik legközelebb honvédelmi alakulat, mit tud róla?
3. A haza iránti kötelezettségek, állampolgári jogok, kötelezettségek
Értelmezi a honvédelem jelentőségét. Felismeri a jogok és kötelességek közötti
egyensúly kialakításának és fenntartásának fontosságát.
A nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban.
Versrészlet, festmény alapján beszéljen a honvédelem fontosságáról, ahhoz való
viszonyáról.
4. A magyar állam alapvető intézményei
Ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését.
Az állami intézmények rendszerében hogyan helyezkedik el a Magyar Honvédség?
Vezetése, finanszírozása stb. hierarchikus felépítés. Alkotmány szerepe, a parlament
szerepe.
5. Oktatás és pályaválasztás
Miért fontos ma már, hogy szinte mindenki részesüljön iskolai oktatásban?
Mit jelent a tanulói jogok és kötelességek együttese? Hogyan befolyásolja a
középiskolai pályaválasztás a felnőttkori hivatást?
Hogyan látja honvédelmet mint hivatást saját felnőtt életében? Mit gondol arról,
milyen előnyökkel jár a felvételiző számára, ha a katonaságot választja hivatásként?
6. Az én világom
A közvetlen környezetében található helyi értékek ismertetése, helytörténet,
mesterségek, hivatás. Megjelenik-e a saját környezetében a honvédelmi hivatás? Ha
nincs ilyen, mi motiválja az iskolaválasztást? Szokás, hagyomány, illem és erkölcs
szerepe az életünkben. Tud-e példát mondani katonai hagyományra, ő hogyan
viszonyul ehhez?

7. Politikai rendszerek általános jellemzői, demokratikus értékek, emberi jogok
Diktatúrák és parlamentáris demokráciák összehasonlítása. Államformák ismerete,
hatalmi ágak megkülönböztetése. Az állam feladatai, ezen belül a honvédség szerepe.
Milyen jogokkal kell rendelkezniük az állampolgároknak egy szabad és demokratikus
országban?
8. A gazdaság szereplői, pénz funkciói
Milyen bevételei és kiadásai vannak egy háztartásnak (családnak)? Hogyan
gazdálkodik az állam?
Sorold fel a pénz feladatait!  Milyen formában jelenhet meg a pénz?  Milyen
veszélyeket rejt magában a bankkártyahasználat?
A pályafutás tervezése a honvédségen belül, jövedelmek, szociális háló, előmeneteli
rendszer.
9. Örökségünk, nagyjaink
Hogyan tudná meghatározni a példakép fogalmát? Milyen belső tulajdonságokkal
ruházna fel egy jó katonát? Van-e olyan jelentős alak a (magyar) hadtörténetben, akit
példaképként tud önmaga elé állítani, miért?
10. Média működése, veszélyei
A nyilvános megjelenés, szereplés megítélése, közösségi média szerepe, diákként
hogyan ítéli meg a virtuális térben való megjelenést. Ismeri-e a Magyar Honvédség
nyilvános internetes fórumait?
Internetes zaklatás kérdésköre.
Álhírek, adataink védelme. Mit tehet az egyén személyes adatainak védelme
érdekében?

