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Haditorna verseny 

A honvédelmi totó a felkészülési kérdéseket és a kérdésekre adható válaszokat tartalmazza. 

Minden kérdésre csak egy jó válasz lehetséges. 

A totó témakörei: 

történelmi és kiemelkedő hadtörténeti események, 

haditechnikai eszközök 

katonai alapismeretek 

Minden kérdés mellett három válasz található, melyek közül csak az egyik helyes. 

A versenyen a 40 kérdés közül 20 kérdés fog szerepelni. 

 

 

HONVÉDELMI 

MIJNISZTÉRIUM 



1. A felsorolt városok közül melyik „koronázó város”? 
a. Pécs 
b. Debrecen 
c. Székesfehérvár 

2. Milyen színnel jellemezték Mátyás király seregét?   
a. kék sereg 
b. fekete sereg 
c. zöld sereg 

3. Melyek a magyar koronázási jelvények? 
a. korona, jogar, palást, kard, alma 
b. korona, palást, alma 
c. korona, alma, palást 

4. A felsoroltak közül ki volt a Rákóczi szabadságharc ezredese? 
a. Bocskai István 
b. Esze Tamás 
c. Dózsa György 

5. Kit hívtak „kalapos királynak”? 
a. Ferenc Józsefet 
b. II. Lipótot 
c. II. Józsefet 

6. Melyik városban van eltemetve II. Rákóczi Ferenc? 
a. Kassa 
b. Eger 
c. Szeged 

7. Ki volt Eger várának leghíresebb kapitánya? 
a. Dobó István 
b. Béri Balog Ádám 
c. Dózsa György 

8. Kit neveztek a legnagyobb magyarnak? 
a. Kossuth Lajos 
b. Deák Ferenc 
c. Széchenyi István 

9. Ki volt a Monostori Erőd utolsó magyar parancsnoka? 
a. Görgey Artúr 
b. Klapka György 
c. Bem József 

10. Milyen nemzetiségű volt Bem József, az 1848-49-es szabadságharc tábornoka? 
a. magyar 
b. lengyel 
c. osztrák 

11. Melyik történelmi személyt illették a „haza bölcse” névvel? 
a. Kossuth Lajos 
b. Széchenyi István 
c. Deák Ferenc 



12. Melyik ország hadseregében alkalmazták először a konzervet? 
a. Franciaország 
b.  Németország 
c. USA 

13. Kit hívunk a magyar történelemben „második honalapítónak”? 
a. II. Rákóczi Ferenc 
b. IV. Béla 
c. Kossuth Lajos 

14. Ki volt az 1848-49-es szabadságharc híres ágyú öntője? 
a. Gábor Áron 
b. Jedlik Ányos 
c. Irinyi János 

15. Hol írták alá az első humanitárius szabályokat tartalmazó egyezményt? 
a. Genf 
b. Hága 
c. London 

16. Magyar katonák mikor és hol vettek részt először békemisszióban? 
a. 1897 Kréta 
b. 1901 Kína 
c. 1973 Vietnám 

17. Ki volt az a magyar tudós, aki részt vett az atombomba kutatásban? 
a. Szilárd Leó 
b. Asbóth Oszkár 
c.  Kandó Kálmán 

18. Melyik magyar község viseli a „Legbátrabb falu” címet? 
a. Kercaszomor 
b. Szomód 
c. Telki 

19. Melyik magyar város viseli a „Legbátrabb város” címet? 
a. Szeged 
b. Tata 
c. Balassagyarmat 

20. Ki volt az a betyár, aki részt vett az 1848-49-es szabadságharcban? 
a. Sobri Jóska 
b. Bogár Imre 
c. Rózsa Sándor 

21. Melyik nyomdában nyomtatták az 1848. március 15.-i forradalom első sajtótermékeit? 
a. Kner nyomda 
b. Landerer és Heckenast nyomda 
c. Ritter nyomda 

22. Melyik ország alkalmazta először háborúban a harckocsit? 
a. Franciaország 
b. Németország 
c. Anglia 



23. Miről kapta nevét a haditengerészetben használt sorhajó? 
a. A kikötőben, sorban, egymás mellett horgonyoztak 
b. Sorban egymás után gyártották a hajókat 
c. A tengeri csatákban egymást követően vonalban haladtak 

24. Melyik ország hadserege alkalmazott először harci gázt az I. világháborúban? 
a. Angol 
b. Német 
c. Francia 

25. Ki volt az első magyar ejtőernyős? 
a. Szepes Róbert 
b. Váradi Béla őrnagy 
c.  vitéz Boksay Antal főhadnagy 

26. Melyik harceszköz került először bevetésre az I. Világháborúban 
a. ágyú 
b. vadászrepülő 
c. bayonet 

27. Melyik harckocsi típus szolgált a II. Világháborúban 
a. T-72        
b. Tigris 
c. Abrams 

28. Ki volt az első magyar ejtőernyős alakulat parancsnoka? 
a. Kovács Árpád főhadnagy 
b. báró Kenéz Árpád százados 
c. vitéz Bertalan Árpád őrnagy 

29. Hol volt a II. Világháború legnagyobb páncélos ütközete? 
a. Kurszk 
b. Sztálingrád 
c. Berlin 

30. Melyik háborús eseményt neveztek D Day (D Nap)-nak 
a. A II. Világháború kitörését 
b. A II. Világháború végét 
c. A normandiai partraszállást 

31. Melyik városra dobtak először a világon atombombát 
a. Nagaszaki 
b. Hirosima 
c. Okinawa 

32. Mikor alapították a NATO-t? 
a. 1949-ben 
b. 1946-ban 
c. 1951-ben 

33. Magyarország mikor csatlakozott a NATO szervezetéhez? 
a. 1998-ban 
b. 2000-ben 
c. 1999-ben 



34. Afganisztán melyik tartományában segítették magyar katonák az újjáépítést? 
a. Kandahar 
b. Baglan 
c. Herát 

35. Válaszd ki a Magyar Honvédségben rendszeresített vadászrepülő típusát! 
a. F-15 
b. MÍG-29 
c. Gripen  

36. Válaszd ki a Magyar Honvédségben rendszeresített helikopter típusát! 
a. MI-8 
b. Apache 
c. Cobra 

37. Mi a tréfás neve a katonai mozgókonyhának?  
a. gulyáságyú 
b. pörkölt tank 
c. leves löveg    

38. Mikor született Petőfi Sándor? 
a. 1813 január 1. 
b. 1823 január 1. 
c. 1843.január 1.  

39. Melyik versét írta Petőfi 1848. március 13-án? 
a. Nemzeti dal 
b. János vitéz 
c. Szeptember végén   

40. Melyik csata után tűnt el Petőfi Sándor? 
a. I. komáromi csata 
b. Pákozd 
c. Segesvár 

 
 

 

 

 

 

 

 


