10315003 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész 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 (Lövész 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 (Lövész 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 (Lövész altiszt) képzés célja a Magyar Honvédség lövész alegységei számára olyan a lövészraj béke- és harcvezetésére képes parancsnok felkészítése, aki a tanfolyam elvégzését követően képes alegységük - a szakasz, század keretein belül - napi életének, kiképzésének, valamint harcvezetésének tervezésére,
szervezésre és irányítására. Az alegységük harcát támogató és harckiszolgáló rendszereket, illetve a szakalegységeket és azok képességeit, azokkal az együttműködés lehetőségeit és követelményeit ismeri és alkalmazza. Olyan katonai vezető, aki a rábízott alegység
katonáit motiválja, róluk minden oldalúan gondoskodik, őket példamutatással neveli és
vezeti. A napi élet, a kiképzés, illetve az alaprendeltetésből adódó feladataik feltételeiről
gondoskodik. Emellett az alegység rendszeresített fegyverzeti és haditechnikai eszközeit,
illetve azok egyéni és kötelékben való alkalmazását ismeri, szervezi, vezeti, illetve a katonákat azok alkalmazására felkészíti. Képes a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására és általános katonai foglalkozás/részfoglalkozás levezetésére
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: 2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3:
érettségi végzettség.

7.2

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

Egyéb: 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: 587

8.2

Maximális óraszám: 664

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Harcászat
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: 227
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 258
Sorszám
1

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Képes tűzpár, tűzcsoport, raj
tevékenységének vezetésére

Ismeri az alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető ismere-

Tudatosan alkalmazza az egyének és a
fegyverek képességeit. Nyitott az új

Döntéseket hoz a
különböző harceljárások alkalmazásával kapcsolatban

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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teket

2

Képes a raj, szakasz szintű alegység harcának tervezésére, szervezésére

Képes azonosítani
az elöljáró harcparancsából az ő rajára vonatkozó feladatokat

Képes vezetni az állomány harc-,
és békevezetési felkészítését,
valamint háborús és békeidőszaki
tevékenységét.

Ismeri az állományra vonatkozó harc-,
és békevezetési
felkészítést, valamint a háborús és
békeidőszaki tevékenységeket.

3

4

Képes a katonák és az alegység
kiképzettségét értékelni

Magabiztosan ismeri kisalegység szinten az eljárásokat

5

Képes együttműködni a harckiszolgáló és támogató alegységekkel

Érti és ismeri a
kiszolgáló, támogató erők helyét,
szerepét a háborúban, velük képes
megszervezni az
együttműködést a
saját szintjén

eljárások elsajátítására, átadására.
Kezdeményezi a
közös együttműködést a hozzá átalárendelt alegység
kötelékekkel

Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

Kritikusan szemléli a
harcászati tevékenységeket és vállalja a
katonák fejlesztését
Figyelemmel kiséri
az új eljárásokat
törekszik a kiképzésbe integrálni.
Nyitott az új alkalmazási, együttműködési formákra

saját szintjén.
Vezeti, irányítja és
ellenőrzi az alegysége munkáját a
harcra való felkészülés időszakában
A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó
szabályzatok, utasítások alapján képes
az állomány folyamatos fizikai és
szellemi fejlesztésére.
Önállóan, illetve
másokkal együttműködve korrigálja
a felmerülő hibákat
Kreatívan alkalmazza az eljárásokat, képes javaslattal élni azok beintegrálásába a kiképzés menetébe,
illetve békeidőszakban a napi
életbe.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Lőkiképzés
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: 110
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 124
orszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

1

Képes egyéni- tűzcsoport, raj
lőgyakorlatok végrehajtására,
vezetésére helyből és megállásból
lövészfegyverekkel

Kritikusan szemléli a
végrehajtásokat,
tudatosan oktatja az
állományt, a végrehajtások alatt motiválja a beosztott
állományt

Felelősséget vállal
az állomány felkészítéséért, saját
szintjén képes megfelelő döntések
meghozatalára

2

Képes a fegyverek kezeléséhez és
alkalmazásához kapcsolódó balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok betartására, betartatására

Tudja a lövészetek,
lőgyakorlatok végrehajtását szabályozó aktuális szabályzatok, rendelkezéseket, kiemelt figyelemmel a lövész
gyalogsági és harcjármű lőgyakorlatok végrehajtásának
sajátosságaira
Ismeri a tűz, munkavédelmi és balesetvédelmi szakutasításokban előírtakat

Tudatosan alkalmazza ez irányú ismereteit, tanítja, a rábízott
állománynak

Önállóan alkalmazza, betartja és betartatja az utasításokban foglaltakat az
állománnyal is.
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3

Képes az irányzék és a célpont
megválasztására a tüzelés normál
feltételek során történő tüzeléskor. Alkalmazza a tüzelés szabályait a normál lőviszonyoktól
történő eltérés esetén is. Alkalmazni tudja lövész alegységeknél
rendszeresített fegyverek irányzékszerkezeteit, irányzó készülékeit és irányzógépeit

Ismeri a lövészfegyverekre, optikai
eszközökre vonatkozó utasításokat.

Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését, motivációjának
fenntartását.

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

4

Alkalmazni tudja a célzás és
irányzás szabályait lövész- és
harcjárműbe épített fegyverekkel.
Tudja alkalmazni a lőkiképzési
segédeszközök, szimulációs berendezéseket

Tudatosan alkalmazza a célzó és irányzó
eszközökkel kapcsolatos ismereteit,
azokat képes átadni
az állomány részére

Szakszerűen önállóan és utasítások
alapján képes az
állomány ez irányú
képzésének fejlesztésére.

5

Képes a fegyverek technikai
kiszolgálásának raj szintű szervezésére és irányítására

Ismeri a lövészfegyverekre, optikai
eszközökre vonatkozó utasításokat A
mechanikus irányzék szerkezetekkel
és optikai irányzékokkal elkövethető
célzási hibákat és
hatásukat a találatra
Ismeri a fegyverzeti
utasítások, szabályzatok technikai
kiszolgálására vonatkozó pontjait

Törekszik az egyéni
és kollektív eszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására

Az előírtaknak
megfelelően kezeli
a katonai eszközöket

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Haditechnikai 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: 24
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 30
Készségek, képességek
Ismeretek

1

Képes a lövész harcjármű típusok
alapszintű kezelésére

2

Képes a harcjárművek üzemeltetésére, üzemeltetésének irányítására, igénybevételi szabályainak
betartására.

Ismeri a harcjárművek szakutasításait,
szerkezeti felépítésüket
harcászati,
műszaki jellemzőiket technikai kiszolgálások rendszer felépítését az
alegység
szintű
technikai kiszolgálás folyamatát
Ismeri a technikai
kiszolgálások műveleteit, eszközeit,
anyagai hajtó, kenő,
hűtő,
konzerváló
karbantartó
felhasználások szabá-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Törekszik az előírt és
szakszerű kezelésre
és kiszolgálásra

Felelősséget vállalva betartja és betartatja a szakutasításoknak megfelelően
a technikai eszközök kezelését, kezeltetését.

Törekszik az előírt és
szakszerű kezelésre
és kiszolgálásra, a
technikai kiszolgálások alapszintű okmányolására

Együttműködve
másokkal a technikai kiszolgálások
alapszintű okmányolására képes

lyait,
betartandó
biztonsági rendszabályait, elektromos
és különleges berendezéseit.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Komplex harcászati gyakorlat
9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 25
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 28
Készségek, képességek
Ismeretek

1
Üzemelteti a rá bízott technikai
eszközöket, gép-, és harcjárműveket.

2

3

Képes a raj, szakasz szintű alegység harcának tervezésére, szervezésére
A megfelelő előírások alapján
tűzérségi tűz kéréséhez felderítést, megfigyelést és helyesbítést
végez.

4

Képes a robbanó és nem robbanó műszaki zárrendszereket felderíteni és átjárónyitást végrehajtatni.

5

Képes kezelni az alegységnél
rendszeresített ABV felderítő
eszközöket

Ismeri az alapvető
biztonságtechnikai
előírásokat a technikai
eszközök,
gép-, és harcjárművek kezelésénél.
Képes azonosítani
az elöljáró harcparancsából az ő rajára vonatkozó feladatokat
Ismeri az MH tábori tüzér és páncéltörő tüzér képességeit, azok lehetőségeit
a tűztámogatásra.

Ismeri a telepített
műszaki
zárak
felderítését, jelölését valamint az
átjárókon
való
áthaladás szabályait
Ismeri a vegyi-,
sugár- és biológiai
szennyezés felderítésének lehetőségei,
a felderítési adatok
értékelésének
és
továbbításának
rendjét,
valamint
tevékenység rendjét
riasztás esetén

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tudatosan alkalmazza a közúti és harctéri közlekedés során
elsajátított fogásokat.
Kezdeményezi
a
közös együttműködést a hozzá átalárendelt alegység
kötelékekkel
Kezdeményezi
a
közös együttműködést az át-, alárendelt
kötelékekkel.
Elkötelezett az érvényben lévő harceljárások maradéktalan
betartására
Kezdeményezi
a
közös együttműködést a hozzá átalárendelt alegység
kötelékekkel

9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Légitámogatási ismeretek
9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5
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Önállóság és
felelősség mértéke
A meghatározottak
szerint képes a
technikai eszközök
telepítésére kezelésére, és áttelepítésére.
Vezeti, irányítja és
ellenőrzi az alegysége munkáját a
harcra való felkészülés időszakában
Önállóan és/vagy
másokkal együttműködve vezeti az
alegysége érdekében tevékenykedő
tábori tüzér és páncéltörő alegységek
tüzét.
Vezeti és irányítja a
harceljárásoknak
megfelelően a rábízott állományt
Önállóan és vagy
másokkal együttműködve
képes
üzemeltetni a rendszeresített
ABV
eszközöket

9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 10
9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 12
Készségek, képességek
Ismeretek

1
Képes lövész alegységek légitámogatásának (CAS, légvédelem)
alapszíntű kérésére raj- szakasz
szinten

2

Képes lövész alegységek légiszállítási alapszíntű kérésére rajszakasz szinten.

Ismeri a légierő és
a szárazföldi haderőnem együttműködésének lehetőségeit, formáit, a
közvetlen
légitámogatás (CAS) és a
légi lefogás (AI)
végrehajtásának
menetét.
Érti és ismeri a raj,
szakasz érdekében
folytatott közeli légi
támogatás (CAS)
menetét.
Összefüggéseiben ismeri
a raj. szakasz légvédelmi tevékenységét, valamint a
szárazföldi alegységek
érdekében
végzett légvédelmi
támogatás rendjét,
előírásait. Azonosítja raj, szakasz számára adható légi
támogatás formáit.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Tudatosan alkalmazza az előírásokat,

Önállóan
képes
légitámogatás kérésére

Tudatosan alkalmazza a légitámogatás
egyszerű formáiban
történő igénylését.
Vállalja saját maga
és az állomány folyamatos fejlesztését

Önállóan
képes
alapvető légi támogatás
kérésére,
ismeretek átadására
a vonatkozó előírások alapján

9.1.6 Programkövetelmény-modul neve: Fegyverzettechnika ismeretek
9.1.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6
9.1.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám
1

2

9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 64
9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 72
Készségek, képességek
Ismeretek
Képes a lövész fegyverek kezeléséhez és alkalmazásához kapcsolódó balesetvédelmi és biztonsági
rendszabályok betartására, betartatására
Biztonságosan kezeli a raj, szakasz rendszeresített fegyvereit
(egyéni, kollektív, kézigránát)

Ismeri a tűz, munkavédelmi és balesetvédelmi szakutasításokban előírtakat
Tudja a rendszeresített
gyalogsági
fegyverek rendeltetését, jellemzését,
harcászat-technikai
adataikat, fő részeiket és azok rendel-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Tudatosan alkalmazza ismereteit, fogékony az új eszközök
használatának elsajátítására állománynak
Törekszik az egyéni
és kollektív eszközök szakszerű kezelésére, kiszolgálására

Önállóan alkalmazza, betartja és betartatja az utasításokban foglaltakat az
állománnyal is.
Önállóan kezeli a
szabályzatokban
meghatározottak
alapján a katonai
fegyvereket.

3

Alkalmazza a rendszeresített
gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek, nappali és éjszakai
irányzékok beszabályozási lehetőségeit, beszabályozásának rendjét, a fegyverek belövésének
előírásait. Képes a fegyverek és
optikai irányzékok beszabályozására, belövésének végrehajtására.

4

Biztonságosan kezeli a gyalogsági fegyverek nappali és éjszakai
optikai irányzékait.

tetését, működésüket, lőszereiket
A
szakutasítások
szerint végre tudja
hajtani mind az
egyéni mind a kollektív
fegyverek,
optikai
eszközök
beszabályozását,
belövését különböző
körülmények
között.
Ismeri az eszközök
rendeltetését, felépítését, szállemezképeit

Szem előtt tartja a
szakutasításokban
előírtakat.

Elkötelezetten vállalja az állomány fejlesztését.

Önállóan és másokkal együttműködve is képes a
beszabályozásokat,
belövéseket végrehajtani, képes korrigálni saját vagy
mások hibáit a
folyamat végrehajtás közben.
Képes az állomány
folyamatos szellemi
fejlesztésére
a
szakutasítások
alapján.

9.1.7 Programkövetelmény-modul neve: Csapatkiképzés módszertana
9.1.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7
9.1.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.7.2.1 Minimális óraszám: 32
9.1.7.2.2 Maximális óraszám: 38
Készségek, képességek
Ismeretek

1

Képes megtervezni és megszervezni az egyéni és kisalegység
kiképzését.

2

Képes elkészíteni a kiképzéshez
szükséges okmányokat

3

A különböző értékelési módok,
szempontok alapján képes az
egyént, csoportot, rajt objektívan
értékelni.

Érti az alegységszintű
kiképzés
tervezésének
folyamatát. Ismeri az
előírásokat,
azok
mentén képes megszervezni egy raj
szintű foglalkozást.
Ezen
ismeretek
alapján
eltudja
készíteni a kiképzéshez szükséges
okmányokat.
Érti a kiképzési
tervet, feladat tervet, Ismeri a különböző
levezetési
terveket,
ezekből
tud
foglalkozás
jegyet, rész foglalkozási jegyet készíteni.
Ismeri az értékelési
metódusokat.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Szem előtt tartja az
előírásokat,
azok
mentén halad, figyelemmel kiséri a változásokat.

Iránymutatás mellett képes tervezési
feladatok végrehajtására, okmányolására. Felelősséget
vállal a saját munkájáért. Vezeti és
irányítja a végrehajtást

Tudatosan építi fel a
kiképzési foglalkozásokat,
melynek
végrehajtása során
motiválja az állományt

Felelősséget vállal
a munkájáért.

Az értékelés során
motiválja az állományt a megfelelő
módszerek alkalmazásával a magasabb
szintű teljesítményre

Vezeti, irányítja az
értékeléseket, önálló
javaslatokat
fogalmaz meg az
állomány részére

4

Képes egyéni és kisalegység
kötelékben végrehajtásra kerülő
foglalkozások tervezésére, levezetésére

Ismeri az állományra vonatkozó kiképzési és módszertani
előírásokat,
azok
egymásra
épülő
követelményeit

Szem előtt tartja az
egyének képességét,
annak megfelelően
folyamatosan fejleszti őket

Vezeti és irányítja a
harceljárásoknak
megfelelően a rábízott állományt

9.1.8 Programkövetelmény-modul neve: Tüzér tűztámogatási ismeretek
9.1.8.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 8
9.1.8.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.8.2.1 Minimális óraszám: 24
9.1.8.2.2 Maximális óraszám: 26
Készségek, képességek
Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke
Együttműködve a
tűz támogató részleg beosztott állományával vezeti a
rábízott
katonák
kiképzését
Új
megoldásokat
kezdeményez
a
beérkező technikai
eszközök képességeinek megfelelően

1

Képes egyéni és kisalegység
kötelékben végrehajtásra kerülő
foglalkozások tervezésére, levezetésére

Ismeri az MH tábori tüzér és páncéltörő tüzér képességeit, azok lehetőségei
a tűztámogatásra

Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

2

Képes üzemeltetni az alegységénél rendszeresített páncéltörő
eszközök szimulátorait.

Ismeri a Carl Gustaf M4 harcászati
alkalmazásának
lehetőségeit.

Figyelemmel kiséri
az
alegységénél
rendszeresítésre
kerülő
páncéltörő
eszközöket és harceljárásokat

3

Képes tüzérségi tűz igénylésére,
valamint a tüzérségi tűz megfigyelésére és a tüzhelyesbítés
végrehajtására.

Ismeri az MH tábori tüzér és páncéltörő tüzér képességeit, azok lehetőségeit
a tűztámogatásra

Kezdeményezi
a
közös együttműködést az át-, alárendelt
kötelékekkel.

Önállóan és/vagy
másokkal együttműködve vezeti az
alegysége érdekében tevékenykedő
tábori tüzér és páncéltörő alegységek
tüzét.

9.1.9 Programkövetelmény-modul neve: Műszaki ismeretek
9.1.9.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 9
9.1.9.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám
1

9.1.9.2.1 Minimális óraszám: 45
9.1.9.2.2 Maximális óraszám: 50
Készségek, képességek
Ismeretek
Képes egyéni és kisalegység
kötelékben végrehajtásra kerülő

Ismeri a műszaki
támogató tevékeny-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Kritikusan szemléli a
beosztott állomány

Korrigálja az esetlegesen előforduló

foglalkozások tervezésére, levezetésére

2

Képes bemutatni a lövész raj,
szakasz és század műszaki építményeit, azok kiépítésének és
álcázásának menetét

3

Képes megtervezni a rendszeresített műszaki eszközökkel a rajszakasz robbanó és nem robbanó
műszaki zárrendszerét

4

Képes alkalmazni a megfelelő
harceljárásokat robbanó és nem
robbanó műszaki zárrendszeren
való átjáró nyitás során

ségek és a műszaki
alegységek képességeit.
Ismeri a lövész
alegységek harci és
harccal kapcsolatos
tevékenységei során
elvégzendő műszaki tevékenységek
követelményeit és
műszaki támogatását
Ismeri a rendszeresített robbanó és
nem robbanó eszközök
technikai
paramétereit
és
azok alkalmazhatóságát
Ismeri a telepített
műszaki
zárak
felderítését, jelölését valamint az
átjárókon
való
áthaladás szabályait

tevékenységét
az
előírt feladatok végrehajtása közben
Törekszik az előírt
feladatok maradéktalan végrehajttatására

hibákat

Tudatosan alkalmazza a rendelkezésre
álló műszaki eszközöket a mindenkori
harcászati és terep
viszonyok figyelembevételével
Elkötelezett az érvényben lévő harceljárások maradéktalan
betartására

Döntéseket hoz a
raj-szakasz műszaki
zárrendszerének
kiépítési sorrendjéről

Betartja és betartatja a foglalkozások
eredményes végrehajtásához szükséges
biztonsági
rendszabályokat

Vezeti és irányítja a
harceljárásoknak
megfelelően a rábízott állományt

9.1.10 Programkövetelmény-modul neve: ABV védelmi ismeretek
9.1.10.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 10
9.1.10.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.10.2.1 Minimális óraszám: 23
9.1.10.2.2 Maximális óraszám: 26
Készségek, képességek
Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

1
Képes bemutatni a lövész alegységeknél rendszeresített ABV
védelmi eszközöket

Ismeri azok jellemzőit,
használatuk
szabályait és alkalmazásukat.

Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

2

Képes egyéni és kisalegység
kötelékben végrehajtásra kerülő
foglalkozások tervezésére, levezetésére

Ismeri a parancsnok
feladatai a kisalegység ABV – védelmének megszervezése és tevékenységének
irányítása
során

Figyelemmel kiséri
és nyitott a rendszeresítésre kerülő eszközöket és új harceljárásokat

3

Képes kezelni az alegységnél
rendszeresített ABV felderítő
eszközöket

Ismeri a vegyi-,
sugár- és biológiai
szennyezés felderítésének lehetőségei,
a felderítési adatok

Kezdeményezi
a
közös együttműködést a hozzá átalárendelt alegység
kötelékekkel
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Önállóság és
felelősség mértéke
A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó
szabályzatok, utasítások alapján képes
az állomány folyamatos fejlesztésére.
Új
megoldásokat
kezdeményez,
és
önálló javaslatokat
tesz a megszerzett
tapasztalatok alapján a rendszeresített
eszközök vonatkozásában
Önállóan és vagy
másokkal együttműködve
képes
üzemeltetni a rendszeresített
ABV

értékelésének
és
továbbításának
rendjét,
valamint
tevékenység rendjét
riasztás esetén

eszközöket

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

9.2

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 lövész kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök
kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére,
az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére.
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
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Lövész 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:
•
•
•
•
•
5

Ismeri az alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatokat.
Ismeri a rendszersített lövész eszközök rendeltetését, felépítését, működését.
Ismeri a harctevékenységek fajtáit, a harc megvívásának alapelveit.
Ismeri a szakterületre vonatkozó előírásokat.
Elméleti ismeretekkel rendelkezik a lövész szakkiképzés főbb követelményeiről

A megfelelő válasz aláhúzandó.

11/13

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120

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.
•
•
•
•
•

Értékelési szempontok
Alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatok
A rendszersített lövész eszközök rendeltetése, felépítése, működése
A harctevékenységek fajtái, megvívásuk alapelvei
A szakterületre vonatkozó előírások
A lövész szakkiképzés főbb követelményei

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Lövész szakmai ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó az első lövész altiszti beosztáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat hajt
végre. A vizsga megkezdése előtt véletlenszerűen kiválasztja a végrehajtandó feladatot, melyet szóban és gyakorlatban ismertet.
a lövész rajban rendszeresített fegyverzeti, híradó, harcjármű technikai anyagok kezelése, felkészítése, karbantartása
a lövész raj harcának előkészítése, elhatározás meghozatala, harcparancs kiadása, adott harcászati mozzanat végrehajtása parancsnoki szerepkörben
11.3.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell
összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:
Általános elméleti ismeretek megléte
40 %,
Technikai ismeretek a gyakorlatban
15 %;
Parancsnoki munka
30%;
Biztonsági rendszabályok
5 %;
Kiképzés módszertan alkalmazása
10%
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 51 %-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
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segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki megfelelő szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
A képzés követelményeinek teljesítéséhez szükséges berendezések, létesítmények. A vizsgák
során a válaszok kidolgozásához szükséges íróeszközök, vizsgalapok.
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, tablók,
makettek, szimulátor).
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.
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