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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

 
 

Írjon egy 8–10 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott szempontok 

alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 
 

1) Külföldi katonatársa Magyarországra érkezik hivatalos látogatásra. Szabadnapján 

szeretné meglátogatni Önt szolgálati helyén. Írjon levelet az alábbi szempontok alapján: 

 

 fejezze ki örömét, hogy újra találkozhatnak; 

 írja le, mit fog megmutatni neki az egységénél; 

 részletezze napi szakmai feladatait; 

 hívja meg egy közös esti programra. 

 

 

 

 

2) Ön nemrég tért haza egy külföldi katonai bázison tartott szakmai továbbképzésről. Írjon 

levelet külföldi katonatársának a megadott szempontok alapján: 

 

 hol és milyen tanfolyamon vett részt; 

 mutassa be a katonai bázist; 

 írjon a tanfolyamon elsajátított szakmai ismeretekről és gyakorlati képzésről; 

 részletezze, milyen szabadidős programokon vett részt. 
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Elérhető pontszám: 20 pont 
MINTAMEGOLDÁS 1-es feladat 

 26 January, 2018 

Dear George, 

 

I am very happy that you are coming to Budapest next Tuesday. 

After you arrive, I would like to show you my unit. I work here as a 

platoon commander. I will show you the mess hall and the parade ground 

where we practise drill and formations. 

Usually, I take part in a briefing in the morning which starts at 0730 

hrs. After that I always brief my subordinates. Then they practise 

marching. Today is Friday, so I will also have to write a weekly report to 

my commander. 

In the evening, we can go to a disco or a nice restaurant in the centre 

of Budapest. 

I am really looking forward to your visit. 

 

Warm regards, 

Paul  
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Elérhető pontszám: 20 pont 
MINTAMEGOLDÁS 2-es feladat 

 February 28, 2018 

Dear Matt, 

I am sorry I haven’t written before but I’ve been very busy. 

I’ve just arrived home from Quantico, the base where I took part in an 

excellent infantry course. 

The base was huge, I always got lost in the first few days. There were 

many facilities on the base, for example, a training ground, a shooting 

range, a PX, a mess hall, a gym, etc. 

I have learnt a lot of useful things, for example, what we have to do 

during an IED attack or if anybody is injured during a firefight. The 

exercise was realistic, we used the MILES system, flew Blackhawk 

helicopters and rode Oshkosh MRAP vehicles during the day and at 

night. 

In our free time we visited the White House and the National Air and 

Space Museum in Washington, D.C. I really enjoyed the visit. 

Well, that is all for now. 

Regards, 

Rob 


