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Budapest, 2015 – Intersteno 

„Jegyzőkönyvvezetés” verseny 

 

Competition „Note taking and reporting” (NT) – Hungarian 

 

Ennek a versenyszövegnek a szótagszáma összhangban van az Intersteno versenyek 

szabályzata 19.1. cikkében szereplő táblázat IV. oszlopával. 

 

 

Próbadiktátum (Practice dictation; 1 minute, 160 syllables) 

Kormányzati szerveknek vagy magánszervezeteknek információt gyűjtő titkos ügynökök 

mindegyikünk körül lehetnek. Ha úgy gondol/ja, minden adottsága megvan arra, hogy jó 

ügynök legyen, megtudhatja, hogyan tehet szert a munka végzéséhez szükséges 

képességek/re. Mielőtt azonban feliratkozik, emlékeztetjük, hogy szinte minden országnak 

nagyon szigorú törvényei vannak a kémkedés/re vonatkozóan. Tettenérésért gyakran komoly 

büntetés jár, amely többek között sokéves börtönbüntetést is magában foglalhat.// 1 perc 

 

Versenydiktátum (Competition dictation; 10 minutes, 1915 syllables) 

 

Néhány érdekes tény a hírszerzés világáról és a titkos ügynökökről 

 

1.Mondja el, kérem: mi a hírszer/zés? 

A hírszerzés vagy kémkedés tulajdonképpen titkos információszerzést jelent. Ez az 
információk gyűjté/sének egyik formája. De az információgyűjtés újságokból vagy a 
világhálóról nem hírszerzés. Hírszer/zés az, amikor titkosan szerzünk információkat az 
információ birtokosának akarata elle-// 

 1. perc 

nére, hogy hasznot húzzunk belőlük. Ha a történelmet nézzük, azt látjuk, hogy a hírszerzés 
leginkább államok között folyik,/ például háború idején, bár békeidőben is folyhat. A 
hírszerzéssel megszerzett információk kiegészítik a/zokat az információkat, amelyekre a 
kormányoknak a munkájuk végzéséhez van szükségük, ez alatt például/ a nemzetbiztonság 
védelmét értjük. Ez a hírszerzés egy másik állam nemzetvédelmére és külpolitikájára vonat// 

 2. perc 
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kozik, beleértve annak katonai képességeit és fegyvergyártását. Második. A ké/mek már 
régóta köztünk vannak. A kémek által végzett hírszerzésnek hosszú története van, már a 
Római Birodalom is felhasználta a hírszerzést, ahonnan követe/ket küldtek külföldre, hogy 
tudomást szerezzenek a szomszédos törzsek és nemzetek katonai erejéről és ellenséges 
érzüle/téről. Az ezt követő századokban nem történtek nagy változások a hírszerzés 
módjában és alkalmazási területén. Csak az e-// 3. perc 

zerkilencszáztizennégytől ezerkilencszáztizennyolcig tartó első világháború alatt fokozták a 
nemzetek, így Anglia és Németor/szág közötti hírszerző tevékenységet. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a kémeik, vagy modern nevükön titkos ügynökeik, híján voltak a szak/mai 
hozzáértésnek, ezért az első világháború alatt végzett hírszerzés nem volt szakszerű, 
hatékony. Másként volt ez az ezerkilencszázhar/minckilenctől ezerkilencszáznegyvenötig 
tartó második világháborúban. A kormányok levonták a tanulságot, amelynek eredménye-// 

 4. perc 

ként szervezettebb, szakszerűbb volt a hírszerzés. Ez leginkább az új fegyverekre és a 
hajózásra irányult. Jól képzett ügynökök dolgoztak az egész Földön,/ különösen az új 
fegyverekre - így Németország rakétatechnológiájára – vonatkozóan gyűjtöttek információt. 
Munkájuk továbbá a hajó/zásra is irányult, a tengeralattjárók útvonaláról és mozgásáról, 
például Anglia és az Egyesült Államok között. Harmadik. A hideghá/ború volt a hagyományos 
hírszerzés virágkora. A második világháború utáni hidegháború súlyos feszültség időszaka 
volt. Ez egyrészt a// 5. perc 

kapitalizmust képviselő Egyesült Államok, másrészt a kommunizmust képviselő egykori 
Szovjetunió között állt fenn. Mindkét szuperhatalom atomfegyver/rel rendelkezett és a 
bizalmatlanság miatt az atomháború kitörése is állandóan fenyegetett. Ilyen körülmények 
között szükség volt arra, hogy tájéko/zódjanak a másik fél katonai képességeiről és 
szándékairól. Ezeket az ügyeket titoktartás és szigorú biztonsági intézkedések jelle/mezték, 
a katonai információk hatékonyan a hírszerzés révén érkeztek. Számos kém megbízható 
segítségét vették igénybe. Kémek szivárogtak be egymás// 6. perc 

területére, remélve, hogy bejutnak annak kormányhivatalaiba, katonai szerveibe, satöbbi. 
Ezek a kémek vagy ügynökök hagyományos módon, akár éle/tüket is kockáztatva gyűjtöttek 
és továbbítottak információkat, például alkalmazottakat vesztegettek meg vagy okmányokat 
loptak. Az összegyűjtött információ/kat is hagyományosan továbbították, rádióadó-vevővel 
vagy küldönccel. Negyedik. Kémkedés a digitális korban. Digitális korban, szinte papír nélküli 
irodák/ban élünk. A jelentéseket és információkat ma digitalizálva számítógépeken tárolják. 
Az írott és szóbeli kommunikáció most már az internet révén// 7. perc 

összekötött számítógépeken és mobiltelefonokon zajlik. Azonban ezek adatai feltörhetők és 
a kommunikációs hálózatok lehallgathatók, ami lehetővé/ teszi a külső hozzáférést az általuk 
feldolgozott információkhoz és kommunikációhoz. Ezek a fejlemények megváltoztatták a 
hírszerzést. Ma a kémkedést alkalmazot/tak százait foglalkoztató hírszerző ügynökségek 
végzik, amelyek különleges keresőprogramokkal kémkednek az interneten az egész világon, 
tehát digitális kutató és/ elfogó tevékenységet végeznek. A hírszerző munka magában 
foglalja az egész világ digitális megfigyelését, vagyis az interneten végzett tevékenységük 
alapján köve-// 8. perc 
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tik az embereket és szervezeteket. Ezek az ügynökségek azzal foglalkoznak, hogy hívások 
és szöveges üzenetek millióit fogják el országosan és világszerte. Ezeket a komoly/ és 
időigényes erőfeszítéseket a szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzése érdekében 
teszik. Ötödik. Hogyan legyünk sikeres, terepen dolgozó ügynökök? Amennyiben/ a kémek 
vagy titkos ügynökök terepen dolgoznak, természetesen nem szabad feltűnniük. Ezért mind 
ruházatukat, mind viselkedésüket tekintve jelentéktelen személyeknek kell lenniük. 
Gon/dosan ügyelniük kell fedettségük megőrzésére. A terepen dolgozó ügynök munkája 
abból áll, hogy alapvető fontosságú, nem nyilvános információkat szerez meg és jelent egy 
bizo-// 9. perc 

nyos célpontról, amelyre a megbízást kapta. Ilyen célpont lehet egy terrorista szervezet. A 
kívánt információ megszerzéséhez munkája során különleges technikákat használ, például a 
célszerve/zetbe való beépülést. A terepen dolgozó ügynöknek jól képzettnek kell lenni és sok 
nyelvet többé-kevésbé folyékonyan kell beszélni. Telefonon mindig elérhetőnek és útra 
késznek kell lenni, ami/ logikusan akadályozza a családi életet. A terepen dolgozó 
ügynöknek tudni kell kezelni a váratlan helyzeteket, ez alatt értendő, hogy mindenfajta 
emberrel kerülhet kapcsolatba. Mű/szaki tudással is rendelkezni kell, például meg kell tudni 
javítani egy kocsit. Továbbá az ügynöknek jó fizikai erőben kell lenni, amelybe beleértendő 
az önvédelmi technikák ismerete.// 10. perc 

___ 
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Model summary  ̶  Minta-összefoglaló (kulcsmondatok áttekintése szakaszonként) 
       Szerezhető 
          pontok 

Néhány érdekes tény a hírszerzés világáról és a titkos ügynökökről 
 

1. Mondja el, kérem: mi a hírszerzés?  
 

1.a A hírszerzés/kémkedés titkos információszerzés      4 

   b. az információ birtokosának akarata ellenére.      4 

2.a A hírszerzés kiegészíti a kormányok számára szükséges információkat,   4 

   b. és egy másik állam nemzetvédelmére és külpolitikájára vonatkozik.   6 

 

2. A kémek már régóta köztünk vannak  
 

1.    Már a Római Birodalom is felhasználta a hírszerzést.     4 

2.    Az első világháború alatt végzett hírszerzés nem volt szakszerű/hatékony.  6 

3.a A második világháborúban szervezettebb/szakszerűbb volt a hírszerzés,   4 

   b. amely az új fegyverekre és a hajózásra irányult.      4 

 

3. A hidegháború volt a hagyományos hírszerzés virágkora  
 

1.a A hidegháború feszült időszak volt és atomháborúval fenyegetett    6 

   b. az USA/kapitalizmus és a Szovjetunió/kommunizmus között.    4 

2.a A katonai információk a hírszerzés révén érkeztek.      4 

   b. Kémek szivárogtak be egymás területére, 
   c.  akik hagyományos módon gyűjtöttek és továbbítottak információkat.   4 

 
 

4. Kémkedés a digitális korban 

 

1.a A számítógépek és mobiltelefonok lehetővé teszik a külső hozzáférést   4 

   az általuk feldolgozott információkhoz és kommunikációhoz.    6 

2.a A kémkedést hírszerző ügynökségek végzik,      4 

   b. amelyek digitális kutató és elfogó tevékenységet végeznek    4 

   c. a szervezett bűnözés/terrorizmus megelőzése érdekében.     4 

 

5. Hogyan legyünk sikeres, terepen dolgozó ügynökök? 

 

1.    A terepen dolgozó kémeknek/titkos ügynököknek jelentéktelen személyeknek kell lenniük. 2 

2.a  A terepen dolgozó ügynök információt szerez és jelent egy célpontról.   4 

   b. Munkája során különleges technikákat használ.      4 

3.a  Az ügynöknek jól képzettnek kell lenni és sok nyelvet kell beszélni,   4 

   b. telefonon elérhetőnek kell lenni, tudni kell kezelni a helyzeteket, jó fizikai erőben 
        kell lenni                        6 

                    100 
 
Általános megjegyzések: 
1) Minden mondat külön aláhúzott, vastagon nyomtatott kulcskifejezésekre van bontva. Az összes pont megszerzéséhez a 
versenyző összefoglalójának a kulcs-kifejezések legalább 80%-át tartalmaznia kell saját szavakkal megfogalmazva. Ha nem 
tartalmazza, akkor a pontszám fele vagy nulla pont jár, ha a kulcs-kifejezéseknek kevesebb, mint a 20%-a szerepel. 
További magyarázat található a zsűri és a javítók számára készített utasításokban.  
2) Ha két kulcsszó között törtjel szerepel, akkor elegendő, ha azok egyike szerepel a versenyző dolgozatában. 


