10315005 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő 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, (Felderítő 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, (Felderítő 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
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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 felderítő altiszt olyan személy, aki a képzés befejezését követően jártasság szintjén képessé
válik felderítő pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a felderítő
kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további felderítő szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot
értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat
kiadni és azokat végrehajtani.
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
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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: 510

8.2

Maximális óraszám: 639

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Felderítő alapfeladatok
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: 60
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 75

Sorszám
1

Készségek, képességek

Elvárt viselkeÖnállóság és feledésmódok, attilősség mértéke
tűdök
Megérti a felderítés Összefüggéseiben Fogékony az el- Ismereteit önállóan,
alapjait, a felderítő ismeri a felderítés méleti
önképzés keretében
katonák kötelmeit.
alapjainak, a fel- ismereteinek
is
Ismeretek

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

3/17

2

Megérti a Magyar
Honvédség haderőnemeinek
(szárazföld, légierő) felépítését és alkalmazásának alapjait, elveit.

3

Alkalmazza a felderítési ciklus elemeit a
művelet tervezés és
katonai döntéshozatal folyamatában.

4

Megtervezi a felderítő támogatás feladatait.

5

Használja a felderítő
jelentés mintákat.

6

A katonai eljárásrendeknek és módszereknek megfelelően
vezeti a beosztott
állományt.

7

Feladatai során alkalmazza a nemzeti
és NATO felderítő
doktrínákat, szabályzatokat

derítő
katonák
kötelmeinek fontosságát.
Alapszinten tisztában van a Magyar Honvédség
haderőnemei (szárazföld, légierő)
felépítésének és
alkalmazásának
alapjai, elvei közötti összefüggésekkel.
Alkalmazói szinten ismeri a felderítési ciklust és
kapcsolódását a
művelet tervezés
és katonai döntéshozatal folyamatához.
Ismeri a felderítő
támogatás megtervezésének,
megszervezésének
és irányításának
legalapvetőbb
elemeit.
Komplexitásában
ismeri a felderítő
jelentés mintákat,
alkalmazásuk
rendjét.
Ismeri a katonai
vezetési módszereket és eljárásokat.

gyakorlati
mazására.

Alapszinten ismeri a nemzeti és
NATO felderítő
doktrínákat, szabályzatokat.

alkal- gyarapítja.

Kész az együttműködésre a Magyar Honvédség
haderőnemeinek
(szárazföld, légierő) szakembereivel.

Törekszik a felde- Másokkal együttműrítéssel szemben ködésben hajtja végtámasztott köve- re feladatait.
telmények betartására.

Szem előtt tartja a Önálló döntéseket
kapott feladatot és hoz és javaslatokat
a
rendelkezésre fogalmaz meg.
álló eszközöket.

Törekszik a felderítő
jelentések
pontos,
időbeni
továbbítására.

Betartja és betartatja
a vonatkozó információbiztonsági
szabályokat.

Szem előtt tarja a
katonai vezetési
módszerek, eljárások
és
eljárásrendek
alkalmazását.

Felelősséget vállal a
saját
és a rá bízott csoportok,
kötelékek elvégzett
feladatainak minőségéért.

Nyitott az új, korszerű
eljárások
megismerésére.

Betartja és betartatja
a vonatkozó NATO
felderítő doktrínákat,
szabályzatokat.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Felderítő szakharcászat
9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
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Betartja és betartatja
a Magyar Honvédség
haderőnemei
(szárazföld, légierő)
közötti együttműködés szabályait.

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 210
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 262

Sorszám
1

2

3

Készségek, képességek

Ismeretek

Parancsot ad, paran- Részletesen iscsot
meri a raj szintű
hajt végre.
felderítő alegység parancsnoki
munkakörének
ellátásával kapcsolatos feladatait.
Képes raj szintű felde- Ismeri az állorítő alegység harc-, és mányra vonatkobékevezetését végre- zó harc-, és béhajtani.
kevezetési feladatait, valamint
a háborús és
békeidőszaki
tevékenységeket.
Megtervezi és végre- Összefüggésében
hajtja a raj szintű fel- ismeri a raj szinderítő alegység felde- tű felderítő alrítési feladatait külön- egység felderítéböző felderítési mó- si szakfeladataidokkal,
napszaktól, val kapcsolatos
időjárástól és tereptől teendőket.
függetlenül.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Képes a rá bízott
felderítő
csoportok, kötelékek
vezetésére.

Önállóság és felelősség mértéke
Szakmai útmutatás
mellett önállóan vezeti
a
rábízott
csoportok kötelékek
tevékenységét.

Vállalja az állo- A megjelenő új eljámány folyamatos rásokat és ismeretefejlesztését.
ket tartalmazó szabályzatok, utasítások
alapján képes az
állomány folyamatos
fizikai és szellemi
fejlesztésére.
Figyelemmel kísé- Felelősséget vállal a
ri a raj szintű fel- saját, az általa vezederítő
alegység tett alegység tevétevékenységét.
kenységéért, az elvégzett
feladatok
előírásszerű végrehajtásáért.

4

Elkészíti a parancsno- Ismeri a paki munkával kapcsolarancsnoki muntos okmányokat.
kával kapcsolatos dokumentumok (Előzetes
harcintézkedés,
Elhatározás,
Harcparancs,
Kiegészítő harcintézkedés)
elkészítésnek
módozatait.

5

Elkészíti a felderítési Ismeri a felderí- Törekszik a felde- Betartja és betartatja
feladattal kapcsolatos tett adatok előze- rítő
jelentések a vonatkozó infor-
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Szem előtt tarja a
katonai vezetési
módszerek, eljárások
és
eljárásrendek
alkalmazását.

A szabályzatokban
rögzítetteknek
megfelelően képes
raj
szintű
felderítő parancsnok
feladatainak
végrehajtására.

jelentéseit.

tes feldolgozásával, továbbításával kapcsolatos
feladatait,
kötelmeit.
Tisztában van a
felderítő
erők
tevékenységének
rendjével
nem
háborús műveletek során.

pontos,
időbeni mációbiztonsági
továbbítására.
szabályokat.

6

Képes vezetni az állomány felkészítését
nem háborús műveletek során végrehajtandó feladatok elvégzésére.

7

Alkalmazza
az
adatgyűjtés
módszereit, értékelielemzi a megszerzett
adatot.

Szabálykövetően, Másokkal együttműnagyfokú precizi- ködésben hajtja végtással
re feladatait.
végzi munkáját.

8

Megtervezi
végrehajtja
szakállomány
szakkiképzését.

Törekszik a kiképzés
magas színvonalú
végrehajtására.

Ismeri a harcászati
szintű adatforrásokat,
az adatszerzési
technikákat és az
adatszerzési
tevékenységek.
vezetésének elveit,
valamint a más
felderítő
szervekkel
való együttműködés
rendjét.
és Ismeri a kiképa zéssel
kapcsolatos
szabályzókat.

Képes a rá bízott Kreatívan
felderítő
fejleszti önmaga és a
csoportok, kötelé- csoport képességeit.
kek
vezetésére, irányítására.

Vezetői
iránymutatással tervezi
és
szervezi
a
tevékenységet.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Felderítő eszköz ismeret
9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3
9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 60
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 75
Sorszám
1

Készségek, képességek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Képes a rendszeresített Részletesen
Törekszik rendfelderítő eszközök, meg- ismeri a rend- szeresített felderífigyelő műszerek szenzo- szeresített fel- tő eszközök, megIsmeretek
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Önállóság és felelősség mértéke
A szabályzatokban meghatározottak alapján kezeli

2

3

rok telepítésére, alkalma- derítő eszközözására, kezelésére.
ket, megfigyelő
műszereket és
szenzorokat.
Megtervezi a felderítő Behatóan ismetechnikai eszközök és ri a felderítő
alegységeknél
berendezések
alkalmazását a különböző rendszeresített
felderítő
felderítési
módoknak a
technikai
eszmegfelelően.
közök és berendezések
főbb harcászattechnikai adatait, rendeltetését, alkalmazásuk lehetőségeit.
Feltárja
a
felderítő Alapszinten
eszközök,
figyelő ismeri a feldeműszerek,
technikai rítő eszközök,
eszközök és berendezések figyelő műszerek, technikai
egyszerűbb
és
meghibásodásának okait. eszközök
berendezések
műszaki
jellemzőit, felépítését
és
működését.

figyelő műszerek a rendszeresített
szenzorok szak- eszközöket.
szerű kezelésére.
A felderítési felTörekszik a pre- adatnak
cíz,
megfelelően vágazdaságos
és laszt felderítő és
feladatorientált
technikai eszkömunkavégzésre.
zöket.

Felismeri a felderítő eszközök egyszerűbb meghibásodásának okait,
végrehajtja
az
azok elhárításával
kapcsolatos
feladatokat.

Szakmai felügyelet
mellett önállóan
végzi
az üzembentartási
feladatokat.

4

Megtervezi, megszervezi
a felderítő technikai eszközök és berendezések
technikai kiszolgálásának
végrehajtását.

Alkalmazói
szinten
ismeri a technikai
kiszolgálások
technológiáit.

Figyelemmel kísé- Másokkal együttri
a működésben hajtja
felderítő technikai végre feladatait.
eszközök és berendezések
műszaki
állapotának
folyamatos
biztosítását.

5

Rendeltetésszerűen
alkalmazza
a
rendszeresített felderítő
eszközöket,
figyelő
műszereket,
technikai
eszközöket
és
berendezéseket.

Rendelkezik a
felderítő eszközök, figyelő
műszerek,
technikai eszközök és berendezésekre
vonatkozó
technológiák
alapszintű

Szem előtt tartja a
rendszeresített
felderítő
eszközök, figyelő
műszerek,
technikai
eszközök
és
berendezések
műszaki
állapotát.
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Felelősséget vállal
az
általa
használt
eszközök
előírásszerű
felhasználásáért.

ismeretével.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Katonai tereptan
9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 60
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 75
Sor- Készségek, képesszám
ségek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tudatosan alkalmazza a helymeghatározással, tájékozódással és egyszerűbb
vázlatok készítésével
kapcsolatos ismereteit.

1

Tájolási, egyszerűbb szerkesztési
feladatokat
hajt
végre, meghatározza álláspontját.

Ismeri a térképészeti
alapfogalmakat, jeleket,
egyszerűbb
szerkesztési és álláspont-meghatározási
műveletek végrehajtásának előírásait.

2

Elemzi a terepet.

Átfogóan ismeri a Törekszik a precíz,
terep
fajtáit,
a alapos feladatvégreterepelemek
hajtásra.
felosztását, a terep
hatását a harc- és
harccal kapcsolatos
tevékenységekre.

3

Képes
saját
álláspontjának és a
célok
helyének
pontos
meghatározására,
valamint
ismereteinek
átadására.

4

Megtervezi
és
végrehajtja
a
terepen
való
tájékozódás
és
mozgás fogásait,

Összefüggéseiben
ismeri a világtájak
meghatározásának
módszereit,
a
terepvázlatok
készítésének
szabályait,
ábrázolásának
egyezményes jeleit,
a főbb domborzati
idomokat és azok
ábrázolását.
Behatóan ismeri a
terepen
való
tájékozódás
és
mozgás
fogásait,
térképpel és térkép
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Tudatosan alkalmazza
a
helymeghatározással,
tájékozódással
és
egyszerűbb vázlatok
készítésével kapcsolatos
ismereteit.

Tudatosan törekszik
a pontos mérési, tájolási és tájékozódási
feladatok végrehajtására.

Önállóság és
felelősség mértéke
Önállóan képes
alapvető mérési
szerkesztési, tájolási
feladatok
végrehajtására és
az ismeretek átadására a vonatkozó
előírások
alapján.
Felelősségteljesen
értelmezvagy
készít
terepelemzéseket.

Önállóan képes
alapvető
mérési szerkesztési,
tájolási feladatok
végrehajtására és
az
ismeretek átadására
a
vonatkozó előírások
alapján.
Képes
az
önellenőrzésre és
a
hibák
önálló
javítására.

5

térképpel és térkép
nélkül, nappal és
éjszaka.
GPS készülékkel
meghatározza álláspontját és képes
menet végrehajtására nappali és
éjszakai körülmények között.

nélkül,
alapján.

azimutok

Ismeri a koordináta
meghatározások,
helymeghatározások,
menetek végrehajtásának elméleti és
gyakorlati fogásait
GPS készülékkel.

Tudatosan alkalmazza korábban megszerzett tapasztalatait
a
tájékozódással
kapcsolatban.

Kreatívan, a szabályzóknak megfelelően
alkalmazza a GPS
navigációs eszközöket.

9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Műszaki kiképzés
9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5
9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 30
9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 38
Sorszám
1

2

3

4

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Kritikusan szemléli a saját és a
beosztott
állomány tevékenységét. Betartja a
környezetvédelmi
rendszabályokban
foglaltakat.

Önállóság és
felelősség mértéke
Kreatívan
és
önállóan hajtja
végre az álcázási feladatokat.

Alkalmazza
a Rendelkezik az
rendszeresített
és
a egyéni és koltermészetben
előforduló lektív álcázással
álcázó
eszközöket, kapcsolatos
anyagokat.
feladatok végrehajtásához
szükségel elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
Képes
felmérni
a Ismeri a termé- Szem előtt tartja a
Vezeti és irátermészetes
műszaki szetes műszaki kapott feladatot és nyítja fegyverakadályok
leküzdésének
akadályok lea rendelkezésre
nemi szakalegylehetőségeit.
küzdésének
álló eszközöket.
sége tevékenyalapelveit.
ségét.
Megtervezi és vezeti a Ismeri a mesterTörekszik a
Betartja és befelderítést a mesterséges, séges, robbanó
munkavégzésből
tartatja a vonatrobbanó és nem robbanó és nem robbanó
adódó
kozó biztonsági
műszaki akadályokról.
műszaki zárak
kockázat
rendszabályokat,
telepítésének
minimalizálására.
előírásokat.
alapelveit.
Szakmailag
Képes a folyó- és vízi Átfogóan ismeri Szem előtt tartja
elméleti
ismeretemegalapozott
akadályok
felderítési a vízi akadályok
inek
döntéseket hoz a
feladatainak
felderítésének a
gyakorlatban
törvízi akadályok
megszervezésére,
vízi akadályok
ténő
leküzdésére.
irányítására.
leküzdésének
alkalmazását.
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feladatait.

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

Sorszám

9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 30
9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 38
Készségek, képesIsmeretek
ségek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség
mértéke
Önállóan képes a túlélés
fogásainak
végrehajtására.

1

Képes felmérni a
különleges
körülmények
pszichikai hatásait.

Átfogóan ismeri az
egészséget és a harcképességet leginkább veszélyeztető helyzetek
során alkalmazott speciális eljárásokat.

Törekszik a biztonságos feladat végrehajtásra. Tudatosan
alkalmazza az elsajátított ismerteket.

2

Használja
a
tűzgyújtás
különböző
módszereit, képes
tűz és melegedő
helyek készítésére.

Behatóan ismeri a
tűzgyújtás, a tűz és
melegedő
helyek
készítésének különböző
módszereit.

Nyitott az új megoldásokra, elkötelezett
a biztonságos munkavégzés mellett.

Döntéseket
hoz,
ismeri
saját és szakalegysége korlátait.

3

Kiválasztja
az Felismeri az ehető és Kritikusan szemléli
élelem szerzésének mérgező szükségélele- a saját és a beosztott
legoptimálisabb
miszereket.
állomány tevékenymódjait.
ségét.

Felelősséget
vállal
önmaga
és
beosztottjai
biztonságáért.

4

Alkalmazza
elsajátított
víznyerési
lehetőségeket.

az Magabiztosan ismeri a Törekszik a precíz,
természetben előfordu- alapos feladatvégreló víznyerési lehetősé- hajtásra.
geket.

Ismereteit önállóan,
önképzés keretében
is
gyarapítja.

5

Képes rejtekhely, Azonosítja a rejtekhely, A végrehajtás során
pihenőhely
pihenőhely kialakításra szem
kialakítására
és alkalmas területeket.
előtt
tartja
a
működtetésére.
lehetséges
nem
kívánatos
következményeket.

A rendelkezésére
bocsátott eszközökkel
önállóan alakítja
ki
a
megfelelő túlélési
feltételeket.
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9.1.7 Programkövetelmény-modul neve: Lőkiképzés
9.1.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7
9.1.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.7.2.1 Minimális óraszám: 30
9.1.7.2.2 Maximális óraszám: 38
Sorszá
m
1

Készségek, képességek

Ismeretek

Kezeli az egyéni és
kollektív fegyverzeti
eszközöket,
lőgyakorlatokat hajt
végre.

Behatóan ismeri
a felderítő alegységeknél rendszeresített fegyverzeti
eszközök
kezelésére vonatkozó szabályokat.
Komplexitásában
ismeri az alegység tűzrendszerének megszervezésével kapcsolatos feladatait.
Rendelkezik ismeretekkel
a
rendszeresített
fegyverek eredményes alkalmazására bonyolult
viszonyok között,
nappal és éjszaka.

2

Megtervezi és működteti az alegység
tűzrendszerét.

3

Rendeltetésük szerint használja a
rendelkezésre álló
fegyverzettechnikai
eszközöket.

4

Képes a célok távolságának szükségeszközökkel
vagy távolságmérő
eszközökkel történő
meghatározására.

5

Megtervezi,

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Szem előtt tartja a Önállóan képes a
kezelési útmutatók- szakutasításokban
ban leírtakat.
foglaltakat
feldolgozni
és megosztani.
Kritikusan szemléli
az alegység tűzrendszerének működését.

Betartja és betartatja
a vonatkozó biztonsági rendszabályokat.

Elkötelezett
a Másokkal
biztonságos
együttműködve,
a
munkavégzés mel- hatályos szabályzók
lett,
alapján hajtja végre
törekszik
a a feladatait.
rendszabályok precíz
betartására.

Törekszik a precíz, Korrigálja saját és a
Magabiztosan
ismeri a célok pontos feladatvég- beosztott állománya
rehajtásra.
hibáit.
(tereptárgyak)
távolságának
megállapításának
fogásait
becsléssel,
méréssel és a
rendszeresített
optikai
eszközökkel.

meg- Alkalmazói szin- Figyelemmel kíséri Felelős a felderítő
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szervezi a felderítő
alegységeknél
rendszeresített
fegyverzeti eszközöket
technikai
kiszolgálásának
végrehajtását.

ten
ismeri a technikai
kiszolgálások
technológiáit.

a felderítő alegységeknél rendszeresített fegyverzeti eszközök
műszaki
állapotának folyamatos
biztosítását.

alegységeknél rendszeresített egyéni és
kollektív fegyverzeti
eszközök alkalmazhatóságának fenntartásáért.

9.1.8 Programkövetelmény-modul neve: Más államok hadereje
9.1.8.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 8
9.1.8.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.8.2.1 Minimális óraszám: 30
9.1.8.2.2 Maximális óraszám: 38
Sorszám

Készségek, képességek

Elvárt viselkeÖnállóság és
désmódok, attifelelősség mértűdök
téke
Alkalmazói szin- Érdeklődik a hadi- A
vizuális
tek ismeri a más technikai változá- felismerés
államok külön- sok iránt.
módszerével,
böző haderőneönállóan
meinél rendszeelvégzi, az adott
resített egyenruegyenruhák,
hákat, fegyverefegyverek,
és
ket, és eszközöeszközök azonoket.
sítását.

1

Képes azonosítani és
megkülönböztetni a más
államok különböző haderőnemeinél rendszeresített egyenruhákat, fegyvereket, és eszközöket.

2

Kiértékeli a különböző
harctéri
objektumokat
azok megkülönböztető és
árulkodó jelei alapján.

Felismeri
a
különböző
harctéri
objektumokat
azok
megkülönböztető
és árulkodó jelei
alapján.

Hajlandó megfelelő
időt
szánni az értékelési feladatok elő
és elkészítésére.

Felelősségteljes
szinten
értelmez- vagy
készít értékeléseket.

3

Azonosítja a különböző
haditechnikai eszközöket
nemzeti hovatartozásuk és
fegyvernemi besorolásuk
alapján.

Ismeri
a
különböző
haditechnikai
eszközöket
nemzeti
hovatartozásuk
és fegyvernemi
besorolásuk
alapján.

Elkötelezett
megismerni más
államok
haditechnikai
eszközeit nemzeti
hovatartozásuk és
fegyvernemi
besorolásuk
alapján.

Ismereteit önállóan,
önképzés keretében
is
gyarapítja.

Ismeretek
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4

9.2

Megérti más országok
fegyveres
erőiben
az
alegységek
nagybani
szervezetének rendszerét,
alkalmazásuk
alapvető
elvi összefüggéseit.

Alapszinten
Érdeklődik más Önállóan képes
ismeri
más országok fegyve- ismeretei
fejországok
res erői iránt.
lesztésére.
fegyveres
erőiben
az
alegységek
nagybani
szervezetét,
alkalmazásuk
elveit.

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. A katonák elismertsége visszavezethető a sokrétű szakmai tudásra, a technológiai fejlődésre a haditechnikai eszközöknél, a kompetencia alapú kiválasztásra, valamint a
mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya megítélése szempontjából kiemelkedően
fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán
maradás hátterében, az egyik legtöbbször megjelenő elem a bajtársiasság öröme áll, mely hatással van az egyén és családja életére is.
A felderítő kisalegység parancsnok tekintetében 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
felderítő kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes csoport vezetésére, továbbá az egyéni
és társas kompetenciák fejlesztésére is.
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: A szakmai vizsga részei:
11.2 Írásbeli vizsga
5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Felderítő ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra.
A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ismeri a harcászati felderítés alapjait, a felderítő katonák kötelmeit;
tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának
elveivel, feladataival;
ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok
továbbításának rendjét;
tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival,
lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;
ismeri a felderítő szervek életképességét biztosító technikák és rendszabályok
alkalmazását, akadályok leküzdését;
képes más államok különböző haderőnemeinél a rendszeresített egyenruhák,
fegyverek, járművek és eszközök felismerése, illetve nem reguláris fegyveres erők
fegyverzetének, és eszközeinek felismerésére /aszimmetrikus hadviselés/;
ismeri az álláspont meghatározásának módjait;
ismeri a rendszeresített felderítő eszközök, figyelő műszerek, technikai eszközök és
berendezések biztonságos kezelését;
ismeri a különleges körülmények pszichikai hatásait.

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25

perc

%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51%-át elérte.
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11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Felderítő parancsnoki-vezetői ismeretek, felderítő
szakharcászat
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenyég kettő részből áll:
vizsgarész: Foglalkozás levezetése

A.

A vizsgázók a Projektfeladat „A” vizsgarészéhez a felsorolt tanulási eredményekből összeállított, ismeretközlő foglalkozás megtartásához szükséges foglalkozási jegyet készítenek és prezentációs eszközök alkalmazásával levezetik a foglalkozást minimum 20 maximum 30 percben. A vizsgázók a vizsga tárgyát, a gyakorlati „A” vizsgarész elején véletlenszerűen választják ki, majd felügyelő jelenlétében, a kidolgozásához szükséges szabályzatok, utasítások, segédletek és egyéb kiadványok felhasználásával önállóan kidolgozzák a foglalkozási jegyeket
és előkészítik az előadásokat 180 perc időtartamban.
A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
•
•
•
•

ismeri a harcászati felderítés alapjait, a felderítő katonák kötelmeit;
tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának
elveivel, feladataival;
ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok
továbbításának rendjét;
tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival,
lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;

B. vizsgarész: Parancsnoki-vezetői ismeretek
A vizsgázók a Projektfeladat „B” vizsgarészéhez a felsorolt tanulási eredményekből összeállított, a szóbeli szakmai beszélgetés és gyakorlati bemutatás lefolytatásához szükséges leírásokból a vizsga tárgyát véletlenszerűen választják ki.
A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
•
•
•
•
•
•
•

alkalmas raj szintű felderítő alegység parancsnoki munkaköreinek ellátására;
ismeri a felderítő támogatás megtervezésének, megszervezésének és irányításának
legalapvetőbb elemeit;
tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának
elveivel, feladataival;
ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok
továbbításának rendjét;
tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival,
lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;
képes szóban és írásban parancs kiadására az alárendeltjei részére, valamint az elöljáró
számára tájékoztatás és jelentés megtételére;
képes a felderített adatok előzetes feldolgozására, továbbítására;

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180
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perc

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75

%

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A. vizsgarész: Foglalkozás levezetése
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
-

Katonai tereptan
Felderítő eszköz ismeret
Idegenhadsereg ismeret
Felderítő szakmai ismeretek
Felderítő szakharcászat

10 %
20 %
10 %
30 %
30 %

B. vizsgarész: Parancsnoki-vezetői ismeretek
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell
összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:
- Parancsnoki munka
40 %,
- Szakharcászati ismeretek
40 %
- Terminológia használata
10 %;
- Biztonsági rendszabályok
10 %;
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
segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki megfelelő szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
-

rendszeresített egyéni harcászati felszerelés, egyéni és kollektív fegyverek,
fegyverzettechnikai, valamint optikai eszközök;
számítógép, projektor;
térképek, íróeszközök.

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 Foglalkozási jegy elkészítéséhez szükséges szabályzatok, segédletek használata
megengedett.
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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 szakmai 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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