10315001 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1 A javaslatot tevő adatai1
1.1

Természetes személy esetén:

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Honvédelemért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt)

2.2

Ágazat megnevezése: Honvédelem

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1031

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt)

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6
4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzés a Honvéd Altiszt szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai
készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013 (VII. 12.) HM rendelet 2. sz. melléklet

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejését követően jártasság szintjén képessé válik ABV védelmi pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő
részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani ismeri a szakharcászat
alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a
különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző
tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja és működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Ismeri a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítését és alegységének szerepét a rendszerben.
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 6.1.2 Nyilvántartó hatóság: 6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1
7.2

Iskolai előképzettség3: érettségi végzettség.
Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

7.5

A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 640

8.2

Maximális óraszám: 720

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: ABV alapozó ismeretek
9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1
9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 225
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 250
Sorszám
1

2

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik az előírásokban, utasításokban meghatározottak alapján
végezni értékelő
feladatait.

Önállóság és
felelősség mértéke
Szabályzatokban
meghatározottak
alapján látja el
feladatait.

Képes az ATP-45 előírásai Tisztában van az
alapján manuális értékelő ABV fegyverek
feladatok végrehajtására.
jellemző tulajdonságaival, az
egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival.
Legyen képes más fegy- Tisztában van az Törekszik a ko- Elöljárói útmu-

A megfelelő elem kiválasztandó.
Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modulok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megjelenítésével.
3
4
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3

4

5

vernemekkel, szakalegy- ABV
védelmi
ségekkel való közös fel- támogatás
és
adatok végrehajtására.
anyagi technikai
biztosítás alapelveivel.
Képes a harctevékenységi Ismeri a vegyiformáknak megfelelő fel- védelmi alegyadat végrehajtásra.
ségek szervezetét, rendeltetésüket és alkalmazásuk alapelveit
a
különböző
harctevékenységi
fajták során.
A veszélyes anyagokat a
Tisztában van a
rájuk vonatkozó előírások
veszélyes ipari
alapján, kezeli, tárolja.
objektumokban
lévő anyagok
káros hatásaival
Képes a vegyianyagok ösz- Ismeri az alapveszetételének, jellemző tutő kémiai számílajdonságainak, hatásainak
tásokat, reakció
megállapítására.
egyenleteket,
valamint tisztában van az alapvető kémiai és
vegyi folyamatokkal.

operatív együtt- tatás
alapján
működésre más hajtja
végre
alegységekkel.
együttműködési
feladatait.
Tudatosan alkalmazza a szakutasításokban megfogalmazott alapvető eljárásrendeket.

Részben önállóan, az utasításokban meghatározott normák
szerint
végzi
feladatait.

Vállalja a veszélyes környezetben történő feladatmegoldást.

Az előírások
szigorú betartásával végzi a
veszélyes anyagok kezelésével
kapcsolatos feladatait.

Törekszik a meghatározott utasítások, eljárásrendek alkalmazására.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: ABV felderítési ismeretek
9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 225
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 250
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

1

Rendeltetésszerűen
használja, működteti a
Magyar Honvédségben
rendszeresített ABV védelmi
felderítő technikai eszközöket, műszereket és
anyagokat.

Ismeri a vegyi
felderítés szakharcászati alapelveit, az ABV
védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését,
alkalmazásuk
alapelveit a kü-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Törekszik az
egyéni és kollektív vegyi felderítő eszközök
szakszerű kezelésére és kiszolgálására

Önállóság és felelősség mértéke

A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó szabályzatok, utasítások
alapján képes az
állomány folyamatos fizikai és szellemi fejlesztésére

2

Képes az ismereteinek
átadására a ABV felderítő eszközökről.

3

Parancsot ad és parancsot hajt végre.

lönböző harctevékenységi fajták során.
Ismeri az ABV
védelmi alegységeknél rendszeresített felderítő eszközöket.
A parancsnokától kapott ABV
védelmi szakfeladatot megérti és
a rábízott
kisalegység tagjai számára ennek alapján
meghatározza a
feladatot

Motivált, példamutató módon
adja át a katonai
értékeket.

Önállóan vezeti a
raj szintű kiképzési foglalkozásokat.

Fogékony az átadott tudásanyag
gyakorlatba való
átültetésére

Vezeti és
szervezi az irányítása alatt lévő raj
szaktevékenységét.
Vezeti a beosztásához kapcsolódó
okmányokat.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: ABV Mentesítési Ismeretek
9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3
9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.3.2.1 Minimális óraszám:190
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 220
Készségek, képességek
Ismeretek

1
Rendeltetésszerűen használja, működteti a Magyar
Honvédségben rendszeresített ABV védelmi
mentesítő technikai eszközöket, műszereket és
anyagoka.

2

Vezeti és szervezi a raj feladatait a különböző harctevékenységi fajták során.

Ismeri a mentesítésre vonatkozó szakharcászati alapelveket, az ABV
védelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő eszközöket és eljárásokat.
A parancsnokától kapott ABV
védelmi szakfeladatot megérti és a rábízott
kisalegység
tagjai számára
ennek alapján
meghatározza a
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Törekszik az
egyéni és kollektív mentesítő
eszközök szakszerű kezelésére
és kiszolgálására

A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó szabályzatok, utasítások
alapján képes az
állomány folyamatos fizikai és szellemi fejlesztésére.

Szem előtt tartja a
feladat végrehajtását.

Vezeti a raj szintű
kiképzési foglalkozásokat.

feladatot
3

Képes a beosztásához kapcsolódó okmányok pontos
vezetésére.

Behatóan ismeri
az okmányok
vezetésével,
kezelésével kapcsolatos szabályokat.

4
Képes az ATP-45 szerinti
manuális értékelő, elemző
feldatok végrehajtására.

9.2

Behatóan ismeri az ATP-45
előírásait, az
abban foglalt
eljárásokat.

Fogékony az átÖnállóan vezeti és
adott tudás anyag szervezi az irányígyakorlatba való
tása alatt lévő raj
átültetésére
szaktevékenységét.
Vezeti a beosztásához kapcsolódó
okmányokat.
Vállalja a folya- Képes a saját hibámatos továbbinak felfedésére,
képzést, tanfokorrigálására.
lyamokon való
részvételt a további fejlődés
érdekében.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének
lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra,
megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi
érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a
munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való
vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel
szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható
munkaterülettel. A kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) nem csak a
rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem
képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. Képes együtt működni a katasztrófavédelmi szervezetekkel katasztrófa elhárítási feladatok során.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga

5

A megfelelő válasz aláhúzandó.

6/9

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: ABV Védelmi elméleti alapok
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott
formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos,
elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények
mérésére és értékelésére irányul:
•
•
•
•

Tisztában van a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai
eszközök, műszerek és anyagok képességeivel, tulajdonságaival.
Ismeri az ABV védelmi támogatás és technikai biztosítás alapjait.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a kémiai és vegyipari ismeretekről, számításokról, reakció egyenletekről, valamint kémiai és vegyi folyamatokról.
Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival.

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180

perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

%

40

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
- Ellátási rendszer ismerete
25
%
- Szabályzók ismerete
40
%
- Kémiai, vegyi szakismeretek
25
%
- Szaktechnikai eszközök ismerete
10
%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: ABV védelmi szakmai ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység kettő részből áll:
A. vizsgarész: Elméleti felkészültség, szabályismeret
A vizsgázó szóbeli szakmai beszélgetést folytat a következő témák mindegyikéről:
1.
2.
3.
4.
5.

Technikai eszközök, műszerek rendeltetése.
Ismeri az ABV támogatás, technikai biztosítás alapjait
Alapvető kémiai és vegyipari ismeretek
Haderőnemek, fegyvernemek alapvető feladatai
Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival

B vizsgarész: Szakharcászati ismeretek
A vizsgázók a kidolgozáshoz szükséges szabályzatok, utasítások, segédletek és egyéb kiadványok felhasználásával Foglalkozási jegyet készítenek a véletlenszerűen kiválasztott témából.
A foglalkozási jegyek kidolgozását követően a vizsgabizottság elnöke a véletlenszerűen kivá-
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lasztott feladatok alapján logikai sorrendbe állítja gyakorlati mozzanatokat és a vizsgázók az
így meghatározott sorrendben kezdik meg feladataik végrehajtását. A feladatokat szakharcászati gyakorlat jelleggel kell lefolytatni. A vizsgarész során a vizsgázó a meghatározott foglalkozást – annak kijelölt részét – legalább 20 percen keresztül megszakítás nélkül, önállóan
vezesse. A vizsgarészen az alábbi tanulási eredményekről kell számot adnia a vizsgázónak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Technikai eszköz, műszer ismerete
A részfeladatok kiosztásának képessége
Világos, pontos fogalmazás, utasítás, parancs adás
Végrehajtás minősége
Dokumentálás
Munka, baleset és környezetvédelmi rendszabályok

25 %
15 %
5%
40 %
10 %
5%

11.3.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékelése a komplex feladat megértésére, a folyamat átlátására,
a kapcsolódó okmányolás tényleges végrehajtása alapján kerül értékelésre.
„A” vizsgarész: Az eredmény meghatározása a szakmai beszélgetés értékelése alapján
történik.
-

Technikai eszközök, műszerek rendeltetése
Ismeri az ABV támogatás, technikai biztosítás alapjait
Alapvető kémiai és vegyipari ismeretek
Haderőnemek, fegyvernemek alapvető feladatai
Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival

25 %
20 %
20 %
15 %
20 %

„B” vizsgarész:
- Technikai eszköz, műszer ismerete
- A részfeladatok kiosztásának képessége
- Világos, pontos fogalmazás, utasítás, parancs adás
- Végrehajtás minősége
- Dokumentálás
- Munka, baleset és környezetvédelmi rendszabályok

25 %
15 %
5%
40 %
10 %
5%

11.3.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180

perc

11.3.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

%

60

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A vizsgabizottság elnöke és tagjai: a szakmai felelős szervezet állományából, illetve a képzést
végrehajtó szervezet állományából kerül kijelölésre. Továbbá: A vizsgabizottság munkáját
segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki megfelelő szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
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11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
-

hordozható ABV szaktechnikai műszerek, eszközök
2 db VSBTR-80 harcjármű, beépített és hordozható eszközökkel
ZMB-t a kezelő állománnyal együtt.
1 klt. KMB
1 klt. SZMK

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
A vizsga vagy a vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
A komplex feladatlap kitöltéséhez szükséges eszközök (pl: térkép, vonalzó, tájoló, grafikai
szerkesztő szoftverek). A Foglalkozási jegy és/vagy Rész-foglalkozási jegy készítéséhez
szükséges szabályzatok, segédletek használata megengedett. Használható számítógép, számológép.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: 12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek
Képzést csak olyan személy folytathat, aki a Magyar Honvédséggel jogviszonyban áll és rendelkezik legalább 5 éves szolgálati viszonnyal, az adott területen releváns külszolgálati tapasztalattal, az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből államilag elismert legalább alapfokú (B1) komplex típusú bizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal
vagy oklevéllel, amennyiben a beosztás ellátásához szükséges, szakszolgálati engedéllyel és
nemzetbiztonsági bevizsgálással rendelkezik.
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