
MHKHSZ GYALOGSÁGI ALAKI MINŐSÍTŐ FELADATSOR 
20x40 négyszög, a sarkokon lévő betűk (K, H, F, M) a saroktól 5 m-re vannak. 

                             

Egyesület neve:_________________________________   Bíró:_________________ 

 

Gyalogosok száma:____                 Képviselt korszak: 1806. 

 
                               Feladat Szorzó Pontszám és megjegyzés 

 (0-10) 

Korrigált 

pontszám 

 

1 A-K-E 

 

 

Bevonulás kettes oszlopban 

„Zug, Im ordinär schritt vorvärts marsch! - Links 

schwenkt Euch! – Gerade aus! - Rechts schwenkt 

Euch! – Gerade aus! - Halt!”- Tiszt karddal irányít –  

Megállás úgy, hogy az E pontban lévő bíróasztalnál 

legyen az egység közepe „- Halb links! Rechts richt 

euch!  Habt acht! -  Man wird presentieren, presen 

tiert! – Schul tert! 

 

 

3x 

  

 

2 H 

 

Jelentés 

Tiszt kimegy az elöljáróhoz H pontba, karddal tiszteleg, 

jelent és engedélyt kér a vizsga megkezdéséhez.  

 

 

2x 

 

 

 

 

3 E 

 

 

Elöljáró fogadása 

Az Elöljáró H-tól érkezik a szemlére. Az őrmester 

önállóan vezényel: 

„Habt acht! – Rechts schaut! – Habt acht!” A szemle 

végén a parancsnok visszalép az alakzatba. 

 

2x 

  

4 E Sorakozó 

„In die Balance!- Nach vorwärts wegtreten ! A katonák 

kilépnek, mozgolódnak. 

„Värgaterug! Sorakozó minél gyorsabban 

2x   

5 E Menet 

„Habt acht! - Im ordinär schritt vorwärts marsch !” 

Menet kettes oszlopban 

1x   

H-C „Rechts schwenkt Euch! - Gerade aus!” 1x   

M-R „Rechts schwenkt Euch! - Gerade aus!” 1x   

6  

R-P 

Menetben tisztelkedés 

„Zug, links schaut!” A katonák menetben köszöntik a B 

pontban lévő bírálókat. 

 

 

2x 

  

P-F  A katonák, amikor elhaladtak a bírók mellett, parancs 

nélkül fordítják vissza fejüket.  
   1x   

F-D „Rechts schwenkt Euch! – Gerade aus! - Halt!” 2x   

7 D 

 

 

 

Húzódások, kanyarodások  

„Habt acht! Halb rechts!” - „Tambur, hinter die Line, 

Marsch!  A dobos, a 2. sor mögé megy. 

 

2x 

  

D-L „Habt acht! - Man wird mit ganzer Front 

marschieren! -  Marschieren, marsch!  
1x   

L-S „ Rechts zieht euch! – Gerade aus!” 1x   

S-G „Rechts schwenkt Euch! – Gerade aus!” 180 fokos 

fordulat 
1x   

G-V „Rechts zieht Euch! – Gerade aus!” 1x   

V-L-X „Links schwenkt Euch! – Gerade aus!”  180 fokos 

fordulat 
1x   

X-HG „Links zieht Euch!” 1x   

HG „Gerade aus! Halt!” 1x   

HG „Habt acht! – Rechts Um!” 2x   

 „Tambur, hinter die Line, Marsch!”   

1x 

  

GH-

XE 

„Habt acht! - Man wird mit ganzer Front 

marschieren! – Marschieren, marsch!” 
1x   

XE-X „Links schwenkt Euch! –Gerade aus! - Halt!  

„Tambur, eingeben in die Line!”  

  

1x   



 

 

8 X-B Koszorúzás,  Küllemi szemle 

Altiszt kilép, a díszőröket kivezeti az emlékmű két 

oldalához.   „Marsch! - Halt! – Wacher, gehe zum 

Denkmal! - Halt! – Rechts Um! – Richt euch! – Habt 

acht!” 

 

2x 

 

  

X-B-X Altiszt belép, két koszorúvivő katona kilép, elhelyezik a 

koszorút, egyszerre tisztelegnek, majd visszalépnek az 

alakzatba.  

2x   

X „Habt acht! Man wird die Handgriffe exerzieren! 

Habt acht! – Beim fuss! - Ruth!” 10 perc 

„mozdulatlanság”, amíg a bírálók elvégzik a küllemi 

szemlét 

„Glieden schließt euch!” 

1x   

 X-B Az altiszt kilép, elvezeti a díszőröket az alakzatba.  

„ Habt acht! - Marsch! - Halt! – Richt euch!” 
1x   

 X-A „Habt acht! – Schul tert! – Halb rechts! – Habt acht!  - 

Zug, Im ordinär schritt vorvärts  marsch!”  
2x   

X-D-F „Links schwenkt Euch! – Gerade aus! - Links 

schwenkt Euch! -  Gerade aus!” 
1x   

9 F-M Díszmenet 

„Zug, rechts schaut!- A katonák  menetben fővetéssel 

köszöntik a B pontban lévő bírálókat. A katonák, amikor 

elhaladtak a bírók mellett, parancs nélkül fordítják vissza 

fejüket.  

2x   

M-H „Links schwenkt Euch! –Gerade aus! Links schwenkt 

Euch! -  Gerade aus! „ 
1x   

H-K-A „Zug, Rechts schaut! - (mint F-M) 

A négyszög elhagyása 
2x   

 
A program és az időpontjainak betartása minden résztvevőre nézve kötelező érvényű!  

 

Öltözet, fegyverzet: a minősítőn és záró ünnepségen a korszaknak megfelelő díszöltözet, fegyverzet.  

 

A gyalogos alaki feladatsor a korabeli szabályzatok szerint került összeállításra. A parancsnok karddal vagy szóban irányít, 

minden esetben az altiszt vezényel. A parancsszavakat hangosan, jól érthetően kell kiejteni.  

 

A csapatok felállása: Elöl a parancsnok, majd a tisztek, zászlós, dobos vagy hangászok (több dobos, vagy furulyás, stb.) és kettes 

oszlopban a katonák. Az alakzat zárt legyen, páratlan számú katonánál erre figyelni kell. A mozgásban végrehajtott feladatoknál nem 

elsősorban pontosan a betűknél történő végrehajtást bírálják, de a koreográfia jelentős mértékben nem tolódhat el.  

Terület: 20x40m négyszög  

Pontozás: Minden feladatra 10 pont adható, ez kerül a szorzókkal korrigálásra. A szorzók a feladat terjedelmét és/vagy fontosságát 

súlyozzák. A bírák a csapatok gyakorlatait nem egymáshoz képest, hanem a tökéletes, szabályzat szerinti végrehajtáshoz viszonyítják!  

10 pont az adott elem tökéletes végrehajtására adható, amikor:  

- a vezényszó (vezényszavak) pontos(ak),  

- az igazodás és érintkezés folyamatos,  

- a távközök korrektek,  

- az alaki elem a szabályzat szerinti nyomvonalon történik meg, a feladatsorban leírt jármódban (egyébként tévesztés), megállás esetén 

„pontosan” a betűnél történik,  

- az alakzat mozgása és az alakzat változtatások tökéletes harmóniában történnek 

Levonások kihagyásért és tévesztésért: Tévesztésnél és kihagyásnál meg kell állítani a mozzanatot (csengő) és a hibától újra kell 

kezdeni. Pontszám tekintetében minden kihagyás és tévesztés 50% pontlevonással jár az adott feladatra vonatkoztatva. A 3. tévesztés (a 

feladatok felcserélése) kizárást von maga után!  

 

Szerezhető pontszám: 450 pont        A sikeres minősülés határa min. 80% elérése! 

Elért pontszám:    Összefoglaló megjegyzés:          

                                
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kecskemét,………………………………..   _______________________ 

        Bíró aláírása    


