10315007 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) 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 (Alap Altiszti Tanfolyam)

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 (Alap Altiszti Tanfolyam)
Szintjének besorolása

3.1.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
3.1.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
3.1.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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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 olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a 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 végrehajtatni.
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: 7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3: érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges,

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.

2
3

A megfelelő elem kiválasztandó.
A megfelelő elem kiválasztandó.
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7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

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: 450

8.2

Maximális óraszám: 650

9 A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

Sorszám
1

2

3

4

Készségek, képességek
Parancsot ad, parancsot hajt végre.

Ismeretek
Ismeri a Magyar
Honvédség (MH)
szervezeti felépítését és a katonai
szervezetek jellemzőit.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Kész a rá bízott csoportok, kötelékek
vezetésére, szükség
esetén irányítására.

Képes a kiképzési
foglalkozások, a kiképzési
folyamat
megtervezésére, képes
kiképzési foglalkozásokra önállóan felkészülni, okmányokat
előkészítésére.
Hatékonyan átadja a
kiképzési foglalkozások tananyagát.
Képes a Szolgálati-,
az Alaki Szabályzat és
az Öltözködési Utasításban meghatározottak alkalmazására.

Ismeri a kiképzési
foglalkozások tervezését, az átadandó
tananyagot,
segédleteket, azok
tervezését, a hozzá
kapcsolható módszertani lehetőségeket.

Előadásmódja hatékony, magabiztos, a
foglakozásokat vezeti és kreatívan használja az oktatási
segédanyagokat.

Ismeri Szolgálati-,
az Alaki Szabályzatban és az Öltözködési utasításban
meghatározottakat.

Képes az alapvető
hadi- és fegyverzettechnikai eszközök
kezelésére, technikai
kiszolgálására, valamint a szükséges logisztikai és támogató
feladatok végrehajtására.

Ismeri az MH-ban
rendszeresített
egyéni- és kollektív
hadfelszerelést,
valamint logisztikai
támogatási feladatokat.

Megjelenésére, öltözetére, felszerelésére
igényes, azt rendszeresen karbantartja.
Törekszik az ápolt,
egészséges és alakias
megjelenésre.
Törekszik az egyéni
és kollektív eszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására.
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Önállóság és felelősség mértéke
Szakmai iránymutatás mellett végzi
saját, valamint a
rábízott csoportok,
kötelékek szellemi
és fizikai
felkészülését.
Önállóan készül fel
a foglakozásokra,
részfoglakozásokra.

Szakmai útmutatás
mellett önállóan
vezeti és irányítja a
rábízott csoportok
kötelékek tevékenységét.
A szabályzatokban
meghatározottak
alapján kezeli a
katonai eszközöket.

5

6

A katonai rendfokozatokat, beosztásokat és
az azokból adódó
függelmi viszonyokat
beazonosítja, azok
összefüggéseit speciális körülmények közt
is hibátlanul alkalmazza.
Tájolási, egyszerűbb
szerkesztési feladatokat hajt végre, meghatározza álláspontját.

7

Alkalmazza a katonai
vezetési módszereket
és eljárásokat.

8

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

9

Alkalmazza a hadtörténelem eseményeinek és a Nemzeti Katonai Stratégia feldolgozása során megszerzett tapasztalatait.
Képes az infokommunikációs eszközökkel,
berendezésekkel híradást és információ
továbbítását megvalósítani és fenntartani.
Végrehajtja az éves
fizikai állapotfelmérést.

10

11

12

Képes a digitális tartalmak megismerésére, infokommunikációs eszközök használatára.

Érti a katonai rendfokozatokhoz és
beosztásokhoz
rendelt jogokat és
kötelességeket.

Tiszteletben tartja és
elfogadja a szolgálati
érintkezés szabályait.

Betartja és betartatja a szabályzatokban, parancsokban
meghatározott
előírásokat, feladatszabásokat, utasításokat.

Ismeri a térképészeti alapfogalmakat, jeleket, egyszerűbb szerkesztési
és álláspont meghatározási műveletek
végrehajtásának
előírásait.
Megérti a katonai
vezetési módszerek, eljárások és
eljárásrendek szükségességét, jelentőségét.
Ismeri az állományra vonatkozó harc-,
és békevezetési
felkészítés rendszerét,
valamint a háborús
és békeidőszaki
tevékenységeket.

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

Behatóan ismeri a
katonákkal szemben megfogalmazott állampolgári és
kormányzati elvárásokat.
Ismeri a katonai
infokommunikációs
eszközöket és a
rádióforgalmazás
szabályait.

Vállalja a katonákkal
szemben elvárt viselkedési, tevékenységi formák alkalmazását.

Önállóan képes
alapvető mérési
szerkesztési, tájolási feladatok végrehajtására és az ismeretek átadására a
vonatkozó előírások alapján.
Felelősséget vállal
a saját és a rá bízott
csoportok, kötelékek elvégzett feladatainak minőségéért.
A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó
szabályzatok és
utasítások alapján
képes az állomány
folyamatos fizikai
és szellemi fejlesztésére.
Betartja és betartatja a szabályzatokban, utasításokban
megfogalmazott
szakmai elvárásokat
Önállóan kezeli,
használja a katonai
infokommunikációs
berendezéseket.

Szem előtt tarja a
katonai vezetési
módszerek, eljárások
és eljárásrendek
alkalmazását.
Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

Készen áll parancsok
vételére, kiadására és
továbbítására katonai
infokommunikációs
eszközökön keresztül.
Tisztában van az
Készen áll a katonai
egyéni fizikai köve- szolgálattal járó szeltelményekkel, nor- lemi és fizikai megmákkal.
terhelés elviselésére,
szellemileg és fizikálisan is terhelhető.
Ismeri az infoMagabiztosan kezeli
kommunikációs és az infokommunikáa hozzá kapcsolódó ciós eszközöket.
biztonság alapjait.
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Képes fizikai állapota önerőből történő fenntartására
és fejlesztésére.
Önállóan képes
infokommunikációs
eszközöket használni, kezelni.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

9.2

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A kisalegység vezető, csoportparancsnoki felkészítés alkalmassá teszi a képesítéssel rendelkezőket a beosztott/alárendelt alkalmazottakat motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni.
Napi munkavégzés során egyértelmű feladatot szabni, különböző munkákat és folyamatokat
vezetni, irányítani. A honvédelmi ágazatot ismerő csoportvezetőként alkalmasak a honvédelmi nevelés, a honvédelem, mint nemzeti ügy megismertetésében, honvédelmi tárgyú vagy
célú oktatás, képzés támogatására.
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: Kisalegység vezetői alapismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex, 50 kérdéses feladatsort/feladatlapot (elektronikus vagy papír alapon készített) tölt ki. A
feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból
kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
•
•
•
•
•
•

4

Ismeri a Magyar Honvédség (MH) szervezeti felépítését és a katonai szervezetek jellemzőit.
Ismeri a kiképzési foglalkozások tervezését, az átadandó tananyagot, segédleteket,
azok tervezését, a hozzá kapcsolható módszertani lehetőségeket.
Ismeri Szolgálati-, az Alaki Szabályzatban és az Öltözködési utasításban meghatározottakat.
Ismeri az MH-ban rendszeresített egyéni- és kollektív hadfelszerelést, valamint logisztikai támogatási feladatokat.
Érti a katonai rendfokozatokhoz és beosztásokhoz rendelt jogokat és kötelességeket.
Ismeri a térképészeti alapfogalmakat, jeleket, egyszerűbb szerkesztési és álláspont
meghatározási műveletek végrehajtásának előírásait.

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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•
•
•

Megérti a katonai vezetési módszerek, eljárások és eljárásrendek szükségességét, valamint jelentőségét.
Ismeri az állományra vonatkozó harc-, és békevezetési felkészítést, valamint a háborús
és békeidőszaki tevékenységeket.
Behatóan ismeri a katonákkal szemben megfogalmazott állampolgári és kormányzati
elvárásokat.

11.2.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.2.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

20 %

11.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz rendelt javításiértékelési útmutató alapján történik
11.2.5

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex vezetői gyakorlat
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenyég kettő részből áll:
A. vizsgarész: Foglalkozás, részfoglalkozás tartása (módszertani felkészültség bemutatása).
A vizsgázó egy véletlenszerűen kiválasztott témában részfoglalkoztatást tervez meg.
A részfoglalkozás megtervezése során elkészíti a Foglalkozási jegyet, amennyiben
szükséges anyagigényt ír, összegyűjti a foglalkozás során használt segédeszközöket,
ellenőrzi használhatóságukat.
B. vizsgarész: Parancsnoki munka bemutatása (komplex harcvezetési mozzanat bemutatása). A megtervezett foglalkozás és az elkészített Foglalkozási jegy alapján levezeti a
gyakorlati foglalkozást, használja a bemutató és segédeszközöket.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 2 X 30 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
1. Megjelenés (egyéni ápoltság, egyenruha viselet);
2. Felszerelés (teljesség, hadrafoghatóság, alkalmazás ismeret);
3. Érthetőség (magabiztosság, megfelelő hang, megértették azt, amit mondott);
4. Magabiztosság/Határozottság;
5. Fegyelmezettség (az általános katonai elvárásoknak megfelelő);
6. Következetesség;
7. Követelménytámasztás;
8. Precízitás (a végrehajtásra és az eredményre igényes és körültekintő);
9. Motiváció (motivált és motivál);
10. Példamutatás;
11. Ellenőrzés (feladat előtt, közben folyamatosan, és a befejezés alakalmával);
12. Csapatmunka;
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13. Elméleti tudás (pontos, hiánytalan, szakmai, meggyőző);
14. Elméleti tudás gyakorlati alkalmazása;
15. Vezetés és irányítás (folyamatos, egyértelmű, szintjének megfelelő, illeszkedik a parancsnoki láncba);
16. Oktatási eszközök használata.
A)
B)

vizsgarész: 50 %
vizsgarész: 50 %

11.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-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:
Írásbeli vizsgarészhez: számítógépes tanterem (elektronikus feladatmegoldás esetén)
Projektfeladat vizsgarészhez: tábla, számítógép, kivetítő, Parancsnoki munka bemutatásához
kijelölt harcászati lő-, és gyakorlótér, imitációs, pirotechnikai eszközök, a dinamikus feladatok végrehajtásához szükséges számú (2-6 fő) segítő.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 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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