MHKHSZ GYALOGSÁGI ALAKI MINİSÍTİ FELADATSOR 2017.
A Monarchia gyalogsága – Alaki- és fegyveralaki minısítı feladatsor I.
Bevezetı.
Az elızı minısítı vizsgán egyértelmően bebizonyosodott, hogy a Monarchia
korszakának alaki- és fegyveralaki tudásanyaga jelentısen meghaladja az elıtte
és utána következı korszakokét. Ez annak köszönhetı, hogy a Monarchia
gyalogsága még ırizte a vonalharcászat eszköztárát, de már a rajharcászat elemei
is megjelentek. Ez a kettısség, vagy átmeneti idıszak egy rendkívül bonyolult,
sokrétő vezényletet és végrehajtást eredményezett. Ugyanakkor elvitathatatlan az
a tény, hogy az átmeneti idıszak ellenére a magyar királyi honvédségnek sikerült
ezt a sokrétő eszköztárat egy rendszerbe összefoglalni, melyet – ha a
hagyományırzı egyén átlát – könnyedén elsajátíthatja az abban foglaltakat.
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományırzı Szövetség elnöksége felismerve
a fentieket elhatározta, hogy a Monarchia gyalogságának alapminısítését két
részre bontja; Alaki- és fegyveralaki minısítı I. és II.
Az Alaki- és fegyveralaki minısítı I. részében (a továbbiakban: Alaki I.) azt a
tudásanyagot oktatjuk és kérjük számon, melyet egy városi rendezvényen, egy
legfeljebb 8 fı legénységet és egy tisztet magában foglaló ırségnek közel
hibátlanul végre kell hajtania. Ilyen formán a kettısrendek alkalmazása, a
szuronytőzés, a mozgás közbeni alakzatváltások, a töltés- és tüzelési fogások, stb.
nem képezik tárgyát az Alaki I.-nek, azokat a II. részben fogjuk oktatni az Alaki I.et sikeresen teljesítı csapatok egyéneinek. Megjegyzendı, hogy bronz és a feletti
fokozatok csak az Alaki- és fegyveralaki minısítı II. részét sikeresen teljesítı
csapatok számára elérhetı.
Hosszú minısítı feladatsor helyett tömbösített végrehajtás.
Az Alaki I. részében a folyamatában teljesítendı feladat helyett tömbökre
osztott végrehajtást kérünk. Ennek oka, hogy a minısítın ténylegesen a
végrehajtó állomány képességeit mérjük le és ne a vezénylı parancsnok
memóriáját teszteljük. Egy-egy tömb végrehajtásának befejezése után a vezénylı
parancsnok jelenti a minısítı bíróknak az adott rész végrehajtásának befejezését.
Ha valamely elem kimaradt volna, azt a minısítı bíró jelzi és kéri annak
végrehajtását. Ha a tömb minden eleme végrehajtásra került, akkor – a szükséges
papírmunka elvégzése után – kéri a következı tömb végrehajtását.

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

I. Bevonulás és fogadás

1

A-XE

2

E

3

E

Bevonulás
Állomány megnevezése: «Sor»
Sorban – arcvonalmenet –
«Irány utánam!»
figyelmeztetővel.
Arcvonal megállítása az E pont
előtt 6 lépésre. Szükség szerint
az igazodás elrendelése.
«Menet! Irány utánam! Sor in–
dulj!» («Pihenj!»)
„X” pontnál a parancsnok
karddal jelzi a kanyarodást.
«Sor – állj!»
Fogadás:
A szemlét tartó „S” pontban
feláll E pont felé nézve.
A szemle az E-5. 68. § 791-795.
pontjaiban foglaltak szerint
történik.
«Sor jobbra – nézz!»
(Elöljáró fogadása)
«Sor vi–gyázz!»
A szemlét tartó elrendeli az első
tömb végrehajtását.
Sorakozó:
«Figyelem! Oszolj után, irány a
B pont!»
«Sor oszolj!» («Futólépést!»)
Legénység a kijelölt helyre
vonul.
«Figyelem! Közép „Vezetéknév
rendfokozat”! Sor–ba!»
(«Futólépést!»)
Sorakozás az E-5. 6. § 82.
pontja szerint.

2x

3x

1x

1

Megjegyzés

Korrigált
pontszám

Feladat

Pontszám

Képviselt korszak: Monarchia.......................................................................

Szorzó

Gyalogosok száma: .......... fő

II. Állás és fővetések

4

E

Az „állás” megszemlélése.
A minősítő bíró „Folytassák!”
figyelmeztetője után lehet a
következő feladatot
végrehajtani.

2x

5

E

«Sor pihenj!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

6

E

«Sor jobbra – nézz!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

7

E

«Sor balra – nézz!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

2

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

III. Testfordulatok állóhelyben

8

E

«Sor nyitódj!»
«Sor balra – át!»
«Sor jobbra – arc!»

1x

9

E

«Sor fél – bal!»
«Sor egye–nest!»

1x

10

E

«Sor jobbra – át!»
«Sor balra – arc!»

1x

11

E

«Sor fél – jobb!»
«Sor egye–nest!»

1x

12

E

2 x «Sor hátra – arc!»
«Sor zárkózz!»

2x

3

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

IV. Nyitódások és igazodások

13

E

«Irány jobbra! Sor 2 lépésre
nyitódj!»

1x

14

E

«Sor zárkózz!»

1x

15

E

«Irány balra! Sor 2 lépésre
nyitódj!»

1x

16

E

«Sor zárkózz!»

1x

17

E

«Irány közép! »
Kézjellel «Nyitódj!»
Kézjellel «Zárkózz!»

1x

18

E

«Sor nyitódj!»
«Sor iga–zodj!»
«Sor vi–gyázz!»
Az igazodás középre történik,
mivel az irányt oda helyeztük.

1x

19

E

«Sor nyitódj!»
«Sor jobbra iga–zodj!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

20

E

«Sor nyitódj!»
«Sor balra iga–zodj!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

4

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

21

E

«Sor balra – át!»
«Sor iga–zodj!»
«Sor vi–gyázz!»

1x

5

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

V. Mozgások egyes oszlopban és mozgás közbeni visszakozások

22

E-K

23

«Menet! Irány egyenest! Sor in–
dulj!»

3x

K

«Sor jobbra vissza–kozz!»

3x

24

K

«Sor jobbra – át!»
«Sor iga–zodj!»

1x

25

K-HM-FK-E

A parancsnok helyben marad.
«Menet! Irány a pálya mentén
körbe! Sor in–dulj!»
„H” pont előtt
«Pihenj!»

3x

26

E

«Sor balra vissza–kozz!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.

3x

6

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

VI. Fegyverfogások állóhelyben

27

E

«Sor nyitódj!»
«Sor láb–hoz!»

2x

28

E

«Sor váll–ra!»

2x

29

E

«Sor balra – át!»
«Sor láb–hoz!»

2x

30

E

«Sor váll–ra!»
«Sor jobbra – arc!»

2x

31

E

«Sor súly–ba!»

2x

32

E

«Sor váll–ra!»

2x

33

E

«Sor balra – át!»
«Sor súly–ba!»

2x

34

E

«Sor váll–ra!»
«Sor jobbra – arc!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.

2x

7

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

VII. Rendek felállítása és mozgások rendekben

35

E

36

E

37

«Beosztás!»
«Szakasz–ba!»
Automatikusan jobbra igazodás.
«Beosztás!»
Innentől kezdve az állomány
megnevezése Őrség!
«Őrség! Rendek jobbra – át!»
«Őrség! Rendek balra – arc!»

3x

E

«Őrség! Rendek balra – át!»
«Őrség! Rendek jobbra – arc!»

2x

38

E

1x

39

E-HM-FK-E

40

H

«Őrség! Hat lépést hátra –
lépj!»
«Őrség! Három lépést előre –
lépj!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.
«Őrség! Rendek jobbra – át!»
A parancsnok a baloldali oszlop
elé áll irányban.
«Menet! Irány utánam! Őrség
in–dulj!»
„H” pont előtt:
«Pihenj!»
„K” pont előtt:
«Sor!»
„E” pont előtt:
«Állj!»
A parancsnok kilép az alakzat
elé.
Jobbra kanyarodás.

2x

3x

1x

8

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

41

M

Jobbra kanyarodás.

1x

42

F

Jobbra kanyarodás.

1x

43

K

Jobbra kanyarodás.

1x

44

E

«Őrség! Rendek balra – arc!»
«Őrség jobbra iga–zodj!»
«Őrség vi–gyázz!»

2x

45

E

«Őrség! Irány jobbra! Nyitódj,
egy sor–ba!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.

2x

9

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

VIII. Mozgások arcvonal a parancsnok vezetésével

46

E-B

47

B-EH-MK-FB-E

48

«Őrség hátra – arc!»
«Menet! Irány egyenest! Őrség
in–dulj!»
„X” pontnál:
«Őrség állj!»
«Őrség hátra – arc!»
A parancsnok az alakzat jobb
szárnya elé áll irányban 4
lépésre.
«Menet! Irány egyenest! Őrség
in–dulj!»
„X” pontnál:
«Pihenj!»
A kanyarodás irányát a
parancsnok karjával jelezze.

3x

E

Jobbra kanyarodás.

3x

49

H

Jobbra kanyarodás.

3x

50

M

Jobbra kanyarodás hegyes
szögben.

3x

51

K

Balra kanyarodás.

3x

52

F

Balra kanyarodás.

3x

3x

10

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

IX.

53

B

Balra kanyarodás.

3x

54

E

1x

55

E

56

E

«Őrség – állj!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.
«Őrség nyitódj!»
«Őrség láb–hoz!»
«Őrség pihenj!»
Parancsnok kardot rejt és belép
az alakzatba.
«Őrség – állj!»
Szükség szerint az igazodás
elrendelése.
«Őrség nyitódj!»
«Őrség láb–hoz!»
«Őrség pihenj!»
Parancsnok kardot rejt és belép
az alakzatba.
Küllemi szemle.
Ez alatt „D” pontban „C”
pontra nézve felállítják az
emlékművet koszorúzáshoz.
A

1x

11

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

X. Koszorúzás

57

E

58

R-X

59

X

60

X

A szemlét tartó elrendeli a
koszorúzás-gyakorlat
végrehajtását.
A Parancsnok kardot ránt a
vezényléshez.
«Őrség vi–gyázz!»
«Oszolj után irány a „M” pont»
«Őrség oszolj!»
A Parancsnok „R” pontra megy.
A három előre kijelölt díszőr és
a parancsnok kivételével a
többiek nem vesznek részt a
koszorúzáson. A végrehajtó
állomány megnevezése:
Díszőrség!
«Díszőrség előttem egyes
oszlopban – sorakozó!»
A Parancsnok hátra arcot hajt
végre.
«Menet! Irány utánam!
Díszőrség in–dulj!» «Pihenj!»

1x

«Díszőrség – állj!»
A Parancsnok kilép az
alakzatból.
«Díszőrség balra – arc!»
«Díszőrség jobbra iga–zodj!»
«Díszőrség vi–gyázz!»
A parancsnok a rendfokozatban
őt követőnek parancsba adja a
díszőrök felvezetését. Elébe lép
2 lépésre.
«”Vezetéknév rendfokozat”!
Vezesse fel az díszőrséget az
emlékműhöz!»
«Igenis»
Parancsnok kézzel, a parancsot
vevő (a továbbiakban felvezető)
az E-5. 10. § 141. pontja szerint
teljesít tiszteletadást, majd
visszakoznak.

1x

1x

1x
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Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

61

X-L

62

L

63

L-XD

64

X-LX

65

X

A felvezető az előre kijelölt
díszőrök elé lép, velük szembe
2 lépésre.
«Díszőrök! Vi–gyázz!»
A felvezető hátraarcot hajt
végre.
«Menet! Irány utánam!
Díszőrök in–dulj!» («Díszőrök
pihenj!»)
«Díszőrök állj!»
A felvezető tiszteletadást
teljesít, majd balra-oldalra
félreáll.
«Menet! Irány a felállítási hely!
Díszőrök in–dulj!»
A díszőrök a felállítási helyre
vonulnak és önállóan
megállnak.
«Díszőrök! Hátra – arc!»
«Díszőrök! Iga–zodj!»
«Díszőrök! Vi–gyázz!»
A felvezető visszatért a
parancsnokhoz – amennyiben
puskával felszerelt azt leteszi –,
magához veszi a koszorút és
„D” pontban feláll.

3x

A felvezető és a parancsnok
elhelyezik a koszorút, egyszerre
teljesítenek tiszteletadást, majd
visszavonulnak X pontba
Pihenj-ben.
Felvezető magához veszi
puskáját.
«”Vezetéknév rendfokozat”!
Vezesse le az díszőrséget!»
Megszólításkor felvezető arcba
fordul.
«Igenis»
Tiszteletadást teljesítenek, majd
visszakoznak.

3x

3x

1x

1x

13

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

66

X-LX

Felvezető az emlékmű elé vonul
„Pihenj”-ben és 4 lépésre előtte
megáll. Tiszteletadást teljesít,
majd hátraarcot hajt végre.
«Menet! Irány utánam!
Díszőrök in–dulj!»
Pár lépés után „Pihenj”-t
vezényel, majd szükség szerint
néhány lépését rövidíti, hogy a
díszőrök a 2 lépés távközt
felvehessék.
«Díszőrök pihenj!»
«Díszőrök állj!»
«Díszőrök oszolj!»
A díszőrség visszamegy „M”
pontba.

3x
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Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

XI. Díszmenet

67

G

68

G-HK-DA

A Parancsnok „G” pontban M
felé nézve feláll.
«Őrség! Előttem sorakozó!»
«Őrség! Irány jobbra! Nyitódj,
egy sor–ba!»
«Őrség! Irány közép! Iga–
zodj!»
«Őrség vi–gyázz!»
A Parancsnok a középember elé
áll háttal az alakzatnak.
«Őrség! Díszmenet jobbra!»
«Menet! Irány utánam! Őrség
in–dulj!»
„E” pontnál:
«Őrség! Jobbra – nézz!»
«Őrség vi–gyázz!»
«Őrség pihenj!»
Az alakzat elhagyja a teret.

2x

3x

Tömbök:
I.
Bevonulás és fogadás
II. Állás és fővetések
III. Testfordulatok állóhelyben
IV. Nyitódások és igazodások
V. Mozgások egyes oszlopban és mozgás közbeni visszakozások
VI. Fegyverfogások állóhelyben
VII. Rendek felállítása és mozgások rendekben
VIII. Mozgások arcvonal a parancsnok vezetésével
IX. Küllemi szemle
X. Koszorúzás (3, vagy 4 fő)
XI. Díszmenet

15

Korrigált
pontszám

Megjegyzés

Pontszám

Szorzó

Feladat

A gyalogos alaki feladatsor a korabeli szabályzatok szerint került összeállításra. A parancsnok kivont karddal,
parancsadással, vagy jelekkel irányít. A parancsokat hangosan, jól érthetően kell kiejteni.
A feladatokat tömbönként (római számmal jelölve) kell végrehajtani, a tömb befejeztével a parancsnok jelenti
az adott tömb végrehajtásának befejezését. Tévesztésnél a parancsnoknak feladatonként egyszer van lehetősége
visszakoztatni és megismételtetni az adott mozdulatot (arab számmal jelölve, ide nem értve a meneteket). Nem
korrigált tévesztésnél, vagy kihagyásnál – a X. Koszorúzás kivételével – a tömb végén a bírók a részfeladatokat
megismételtetik, vagy végrehajtatják (a meneteket is). Ez utóbbi esetben legfeljebb 5 pont adható.
A mozgásban végrehajtott feladatoknál elsősorban a végrehajtást minőségét bírálják, nem az előre
meghatározott helyen történő végrehajtást, azonban a mozgásvonalat a lehetőségekhez képest tartani kell.
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 parancs(ok) (figyelmeztetők és
vezényszavak) pontos(ak), az igazodás folyamatos és az alaki elem a leírás szerinti nyomvonalon történik
meg.

Szerezhető pontszám: 1230 pont

Elért pontszám: ................pont

Összefoglaló megjegyzés:

........................................................
Bíró aláírása
Örkénytábor, 2017. augusztus „

„
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