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Haditorna verseny 

A honvédelmi totó 20 kérdést és a kérdésekre lehetséges válaszokat tartalmazza. 

Minden kérdésre csak egy jó válasz lehetséges. 

A totó témakörei: 

történelmi és kiemelkedő hadtörténeti események, 

haditechnikai eszközök és katonai alapismeretek, valamint 

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

1.  A Magyar Honvédség egy hierarchikusan működő 
rendszer. Mit jelent ez a fogalom? 

Szigorú függelmi, alá-fölérendeltségi 
viszony jellemzi. 

2.  Mikor kényszerült a függetlenné vált Magyarország 
aláírni az I. világháborút követő területi veszteségeit 
rögzítő trianoni békediktátumot? 

1920.06.04 
 

3.  Mikor lett Magyarország az Európai Unió teljes jogú 
tagja? 

2004.05.01 

4.  Mikor és hol alakult meg a NATO? 1949. 04. 04. Washington 

5.  Mit jelent az egyenruha a katonák számára? Az összetartozás, az egy értékrendhez tar-
tozás külsőségekben való 
megjelenés 

6.  Mit jelent az alakiság? A katonák feszes, fegyelmezett 
megjelenését kifejező tevékenység. 

7.  Hogy hívták a Magyar Királyi Honvédség védelmi rend-
szerét a II. világháborúban, a Kárpátokban? 

Árpád-vonal 

8.  Mi alapján csoportosítjuk a harckocsikat? Tömeg 

9.  Mikor volt a limanovai csata? 1914. december 

10.  Melyik mai ország területén található a Don-kanyar? Oroszország 

11.  Hol van a NATO központja? Brüsszel 

12.  Melyik városban követtek el merényletet Ferenc Ferdi-
nánd ellen? 

Szarajevó 

13.  Milyen mérgező hatású harcanyagok léteznek? Idegbénító-, általános-, hólyaghúzó-, 
fojtó- és pszichotoxikus mérgező. 

14.  Mikor nem mozgatható a sérült? Gerincsérülés vagy annak gyanúja, illetve 
autóba szorult sérült esetén. 

15.  Milyen részei vannak egy éleslőszernek? Lövedék, hüvely, lőportöltet, 
csappantyú. 

16.  Hány mm-es beépített gépágyúja van a JAS-39 Gripen-
nek? 

27 mm 

17.  Hol adták le a Nagy Háború első puskalövéseit? 
 

Belgráddal szemben, Zimonynál, a 
Cigányszigetnél 

18.  Mely hídfőtől indult a szovjetek doni hadművelete? Uriv-Sztorozsevoje, Szcsucsje 

19.  Melyik hadosztály alakulatai védték a letkési hídfőt 
1944 karácsonyán? 

Szent László Hadosztály 
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20.  Sorolja fel a NATO legfontosabb szerveit! Védelmi Tervező Bizottság, Nukleáris 
Tervező Bizottság, Katonai Bizottság, 
Nemzetközi Katonai törzs. 

21.  Milyen tagállamokból állt az 1921-38 között fennálló 
kisantant? 

Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia 

22.  Hogyan nevezték a Darányi kormány által 1938-ban 
meghirdetett hadsereg – fejlesztési programot? 

Győri program. 

23.  Melyik a legkisebb katonai egység? Raj 

24.  Mely szövetségi rendszer tagja volt az Osztrák-Magyar 
monarchia az I. világháború során? 

Központi Hatalmak 

25.  Hány csatát vívott az Osztrák-Magyar monarchia az 
Isonzó folyónál? 

12 

26.  Hogy hívták a Magyar királyság védelmi vonalát a Kár-
pátokban? 

Árpád vonal 

27.  Hol szálltak partra először a Szövetségesek az európai 
hadszíntéren? 

Szicíliában 

28.  Hogy hívták a szövetségesek Eisenhower tábornok pa-
rancsnoksága alatt folyó hadműveletét Észak- 
Afrikában? 

Operation Torch – Fáklya hadművelet 

29.  Mi a rendfokozat a fegyveres szervezeteknél? A szolgálati rendben elfoglalt helyet 
kifejező besorolás 

30.  Melyik három tiszteletadási mód van egyénileg, fegy-
ver nélkül? 

Tisztelgés, fővetés, főhajtás 

31.  Hol található a NATO Szövetséges Erők Európai Főpa-
rancsnoksága? 

Belgium, Mons városában 

32.  Melyik második világháborús hadművelet kapta az 
„Overlord” fedőnevet? 

Normandiai partraszállás 

33.  Mikor üzent hadat az Osztrák-Magyar Monarchia Szer-
biának, ami az I. világháború kitöréséhez vezetett? 

1914.07.28 

34.  Mikor támadta meg Németország Lengyelországot, 
ami a II. világháború kitöréséhez vezetett? 

1939.09.01 

35.  Mely országok alapító tagjai a NATO-nak? Kanada, Norvégia, Luxemburg, Izland 

36.  Mi a ballisztika? A lövéstan tudománya. 

37.  Milyen ismert tüzelési testhelyzetek léteznek? Fekvő, Térdelő, Álló, Ülő 
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38.  Mi a Magyar Honvédség legfontosabb feladata? Magyarország függetlenségének, 
területi épségének és határainak 
katonai védelme. 

39.  Az első bécsi döntés értelmében (1938. november 2.) 
mely terület került vissza Magyarországhoz? 

Felvidék 

40.  A második bécsi döntés értelmében (1940. augusztus 
30.) mely területet kapta vissza Magyarország? 

Észak-Erdélyt. 

41.  Mikor lépett hadba Magyarország a Szovjetunió ellen a 
második világháborúban? 

1941.06.27 

42.  Melyik a legnagyobb katonai kötelék a Magyar Hon-
védségben? 

Dandár 

43.  Ki az, aki a Caporettói áttörésben fiatal hadnagyként 
vett részt, ahol 15 fős rohamcsapatával 3 ellenséges ál-
lást számolt fel és több száz hadifoglyot 
ejtett, később a magyar ejtőernyős fegyvernem egyik 
megszervezője lett? 

vitéz Bertalan Árpád hadnagy 

44.  Mi volt a neve a Magyar Honvédség egyetlen gyors re-
agálású seregtestének a II. Világháború 
hajnalán? 

Kárpát csoport 

45.  Mi volt a Tavaszi ébredés hadművelet célja? A szovjet erők kiverése a Dunántúlról, 
hídfő kiépítése a Duna vonalán 

46.  Mely országban szolgál jelenleg a legtöbb magyar bé-
kefenntartó katona? 

Koszovó 

47.  Mi volt Magyarország válasza Kassa bombázására? Hadüzenet, Magyarország belép a II. 
világháborúba 

48.  Mikor ért véget a II. világháború Magyarországon? 1945.04.04 

49.  Mikor szenvedett vereséget Magyar Hadsereg a Don-
nál? 

1943.01.12 

50.  Milyen csapatszállító harcjármű 
rendszeresített a Magyar Honvédségben? 

BTR-80(A) 

51.  Sorolja fel a gépkarabély fő részeit! - Cső a tokkal, az irányzó szerkezettel, a 
válltámasszal és a hátsó markolattal,  
- a kompenzátor,  
- a tokfedél,  
- a zárkeret a gázdugattyú rúddal, - a zár,  
- a helyretoló szerkezet,  
- a gázdugattyú vezető,  
- az elsütő szerkezet, - a mellső ágy,  
- a tár, - a tisztító vessző 
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52.  Melyik a Magyar Honvédségben legelterjedtebb kara-
bély? 

SzKSz karabély 

53.  Ki a Magyar Honvédség főparancsnoka? Köztársasági Elnök 

54.  Melyik alakulatot nevezték „rosseb”- bakáknak? Császári és Királyi 44. gyalogezredet 

55.  Mikor lép életbe az I. világháborút lezáró fegyverszü-
net a Nyugati fronton? 

1918.11.11 

56.  Mit jelent a GEOREF mozaikszó? Földrajzi Vonatkozási Rendszer 

57.  Mikor lépett be az I. világháborúba a Magyar Király-
ság? 

1914.07.28 

58.  Mikor és hol írták alá a biológiai fegyverek alkalmazá-
sát tiltó egyezményt? 

1925, Genf 

59.  Ki volt a parancsnoka a Nádasdy huszároknak Lima-
nowánál? 

Muhr Ottmár 

60.  Kit hívtak Sivatagi Rókának? Erwin Rommel 

61.  Mi volt a hadművelet neve, amely alatt Németország 
megtámadta a Szovjetuniót? 

Barbarossa 

62.  Melyik háborúhoz köthető a Sivatagi Vihar hadműve-
let? 

első Öbölháború 

63.  Az I. világháborúban megjelent egy haditechnikai esz-
köz, amely páncélvédettségének és tűzerejének 
köszönhetően azóta a hadseregek szárazföldi csapatai-
nak elengedhetetlen eleme. Melyik ez az eszköz? 

„Tank”, azaz harckocsi 

64.  Melyik törvénycikk emlékezett meg az I. világháború 
hőseiről? 

1917. évi VIII. törvénycikk 

65.  Kit neveztek a király nélküli királyság lovas tengerész-
ének? 

Horthy Miklós ellentengernagy 

66.  Az 1. világháborúban hány magyar katona esett fog-
ságba (levéltár becslése alapján)? 

833 000 esett fogságba 

67.  1938-ban mekkora összeget hirdetett meg Magyaror-
szág haderő fejlesztésre? 

1 milliárd pengőt. 

68.  A II. világháborúban mettől meddig tartott Budapest 
ostroma? 

1944. 12. 25-től 1945. 02. 13-ig  
(102 nap) 

69.  Ferenc Ferdinánd Osztrák-Magyar trónörökös halála? 1914.06.28 

70.  Mikor üzen hadat az Osztrák-Magyar Monarchia 
Oroszországnak? 

1914.08.06 
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71.  Mikor foglalják el az I. Világháborúban az Osztrák-Ma-
gyar erők Belgrádot? 

1914.12.01 

72.  Melyik településen található az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár? 

Tata 

73.  Milyen színűre van festve a fényjelző lövedékek fejré-
sze? 

Zöld 

74.  Melyik magyar település mellett zajlott a II. világhá-
ború egyik legnagyobb páncélos ütközete? 

Debrecen 

75.  Hányadik isonzói csatában törték át az Osztrák-Magyar 
Monarchia és Németország csapatai Caporettónál az 
olasz vonalakat? 

12. 

76.  Mi volt a fedőneve a Budapest felszabadítását célzó 
német hadműveleteknek? 

Konrad 

77.  Minek a rövidítése az EÁP? Ellenőrző-áteresztő pont 

78.  Mekkora az AK 63-D töltényének űrmérete? 7,62 mm 

79.  Melyik magyar alakulat harcolt a doberdói fronton? A szegedi 46. gyalogezred 

80.  Melyik nap üzent hadat Franciaország a Monarchiá-
nak? 

1914.08.11 

81.  Mikor lépett be Magyarország a II. Világháborúba? 1941.06.27 

82.  Milyen módszerekkel lehet vizet nyerni a természet-
ben 

Felszíni vizekből, talajvízből, csapadék 
felfogásával, növények levének 
kipréselésével 

83.  Mit nevezünk erdőnek? Erdőnek a legalább 4 m magas, fás 
szárú, kiterjedt növényzettakarót 
nevezzük 

84.  Sorolja fel Magyarország öt legfőbb közjogi méltósá-
gát? 

Köztársaság Elnöke, - a Miniszterelnök, 
- az Országgyűlés Elnöke, - az Alkotmány-
bíróság Elnöke, - a Kúria 
Elnöke. 

85.  Soroljon fel a tájékozódás eszközei közül legalább né-
gyet! 

Tájoló, távcső, térkép, vonalzó, 
műholdas helymeghatározó és 
navigációs eszköz, lézertávmérők, 
különleges megfigyelő távcsövek. 

86.  Hogyan nevezzük a 0° értékű szélességi kört? Egyenlítőnek 

87.  Hazánkban hány évre választja az Országgyűlés abszo-
lút minősített többséggel az államfőt? 

5 évre 

88.  Sorolja fel a normál lövedék részeit! Köpeny és mag 
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89.  Milyen különleges lövedékeket ismerünk? Fényjelző, - páncéltörő, - gyújtó, - 
páncéltörő-gyújtó 

90.  Melyik ismert vérzéstípusra jellemző, hogy a vér sötét 
színű, széndioxidban és salakanyagban dús, a kifolyt 
vér erősen elszínez mindent? 

Vénás vérzés 

91.  Térképen a tereptárgyak jeleit milyen jellegű csopor-
tokba soroljuk? 

Pontszerű, - vonalas, - területi. 

92.  Mikor alkalmazzuk az alábbi módszereket: „Gólya viszi 
a fiát”, Tűzoltófogás, Tálcafogás, Rautek-féle műfogás, 
Heveder vagy gurtni? 

Segélynyújtók használják sérült személy 
mozgatása esetén 

93.  Sorolja fel a BTR-80 páncélozott szállító jármű személy-
zetének összetételét? 

Járművezető, - parancsnok, - irányzó 

94.  Mit mutat a 39/49M tájoló forgatható szelencéjében 
található mágnestű piros színű vége? 

A mágneses északi irányt 

95.  Mit nevezünk azimutnak? 
 

Valamelyik északi iránytól az óramutató 
járásának irányában mért vízszintes szög. 
 

96.  Milyen fizikai követelmények vannak egy jelentkezővel 
szemben a Magyar Honvédségnél? 

Felülés, - futás, - fekvőtámasz 

97.  Mikor tartjuk a Magyar Hősök Emlékünnepét? Május utolsó vasárnapján 

98.  Mi volt a neve annak a haditervnek, amely Magyaror-
szág német katonai megszállására irányult? 

Margaréta  

99.  A TANK elnevezés melyik idegen szóból maradt fenn? Watertank fedőnéven, jelentése víztartály. 

100.  Kinek a feleségéről nevezték el a Ludovika Zászlóaljat? I. Ferenc király harmadik feleségéről 

 

 

 

 

 

 
 


