10315012 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Harckocsizó 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 (Harckocsizó 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 (Harckocsizó 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 (Harckocsizó altiszt) képzés célja a Magyar
Honvédség harckocsi alegységei számára olyan a harckocsizó raj (kezelőszemélyzet) 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,
együttműködés lehetőségeit és követelményeit ismeri és alkalmazza. Olyan katonai vezető, aki a rábízott alegység katonáit motiválja, róluk minden oldalúan szempontból 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/rész-foglalkozás 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: Alap Altiszti Tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány

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. Legalább „B” típusú gépjárművezetői engedélylyel rendelkezzen a képzést megkezdő személy.

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: 838

8.2

Maximális óraszám: 927

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Harckocsizó 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: 176
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 193
Sorszám

1

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Törekszik az egyén Vezetői irányítással
Vezeti a kisalegység
Ismeri a kisalegység vezetés- és a csoport fejlesz- képes a kisalegység
békeidőszaki felkészítévezetésére.
ének elveit, a csoportfejlesztés tésére.
sét, valamint a harc és

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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harccal kapcsolatos tevé- lehetőségeit.
kenységét.

2

Törekszik az egyéni és kollektív
eszközök szakszerű
Kiképzési foglalkozást
Ismeri a harckocsi alegységek
vezet. Irányítja a kezelőkezelésének bemukiképzési rendszerét.
személyzet munkáját.
tatására, ismereteinek precíz átadására.

A szabályzatokban
meghatározottak alapján készíti fel a beosztott állományt.

3

Ismeri a
rendszeresített rádiókészülékek üzemelteHíradó és infokommunitésére és karbantartására vokációs eszközöket üzenatkozó szabályokat. Tudja, a
meltet.
hírváltás szabályait, azokat
használja.

A szabályzatokban
meghatározottak alapján önállóan kezeli a
híradó és infokommunikációs eszközöket.

4

Képes a kisalegységnél
rendszeresített elektronikai védelmi és felderítő
eszközök
kezelésére.
Irányítja a kezelőszemélyzet munkáját.

5

Képes a terep elemzésére
és értékelésére, saját
álláspontjának és a célok
helyzetének pontos megállapítására analóg és
digitálismódszerekkel.
Irányítja a kezelőszemélyzet munkáját. Képes
tájékozódási feladatok és
menetek végrehajtása út
nélküli
terepeken hagyományos
és
korszerű helymeghatározó eszközökkel, nappal
és éjszaka.

Tisztában van a katonaföldrajz jelentőségével a harc-,
a harccal kapcsolatos tevékenységek, a harctámogatás
során. Ismeri a tereptárgyakat és azok harcra gyakorolt hatásait.

Személyi és technikai
mentesítési feladatokat
hajt végre. Irányítja a
kezelőszemélyzet munkáját.

Ismeri ABV fegyverek fogalmát, felosztását. Azok pusztító hatásait és az ellenük való
védelem lehetőségeit. Felismeri az alkalmazásukra utaló
jeleket, tüneteket, valamint az
veszélyjeleket, jelzéseket.

6

Nagy gondossággal
jár el a híradó és
infokommunikációs
eszközök kezelése
és karbantartása
során.

Ismeri az elektronikai-harc
fogalmát, összetevőit, az elektronikai védelem alapjait, az
elektronikai felderítés célját és
jelentőségét.
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A szabályzatokban
meghatározottak alapján kezeli az elektronikai harceszközöket.

Törekszik az egyéni és kollektív
elektronikai harceszközök szakszerű
A szabályzatokban
kezelésére és kimeghatározottak alapszolgálására.
ján kezeli a rendszeresített álláspontmeghatározási és célfelderítési eszközöket.

Törekszik az egyéni
és kollektív
vegyivédelmi eszközök
szakszerű
kezelésére és kiszolgálására.

A
szabályzatokban
meghatározottak alapján kezeli a katonai
eszközöket,
javaslat
tételi jogával él

Tüzelőállás kiválasztását,
előkészítését és álcázást
hajtja, illetve hajtatja
végre. Irányítja a kezelőszemélyzet munkáját.

Ismeri a tüzelőállások fajtáit,
rendeltetését, jellemzőit, előkészítésük során jelentkező
feladatokat és normáit. A tüzelőállások álcázásának módjait
és feladatait, a rendszeresített
és természetes álcázóanyagok
fajtáit, jellemzői, alkalmazásuk szabályait és az álcázás során betartandó rendszabályokat.

Törekszik a természetes és mesterséges álcázóanyagok
szakszerű használatára.

A
szabályzatokban
meghatározottak alapján hajtja végre a tüzelőállás előkészítését,
elfoglalását és álcázását.

8

Képes robbanó és nem
robbanó műszaki akadályok, útzárak telepítésére,
valamint azok leküzdésére.

Tudja az aknamező fogalmát,
főbb jellemzői, az aknamezők felismeréseinek, leküzdésének lehetőségeit, a nem
robbanó műszaki zárak telepítésének, torlaszok létesítésének, utak, kereszteződések
lezárásának szabályait, a nem
robbanó műszaki zárak felismerésének,
leküzdésének
lehetőségeit.

Alapos gondossággal hajtja végre a
műszaki támogatási
feladatait.

Iránymutatás alapján
hajtja végre a műszaki
erődítési,
álcázási
feladatokat.

9

Ismeri a hadtáp és haditechnikai támogatás alapjait Tudja a
Képes a technikai eszkö- technikai eszközök üzemanyag
zök üzembentartására és feltöltésének módjait üzema beosztott állomány anyagtöltő gépkocsikból, valamint a folyamat okmányoláellátására.
sát. Ismeri az élelem, az ivóvíz
ellátás rendjét.

Nagy gondossággal
jár el a technikai
A szabályzatokban
eszközök kiszolgámeghatározottak alaplása és a beosztott
ján végzi feladatait.
állomány ellátása
során.

10

Ismeri az alapszintű mentéstechnikai
eljárásokat
(pl.: Rautek-fogás),
a sérült/beteg pozícionálásának, mozgatásának, szállításának szabályait, az egyéni elsősegélycsomag tartalmát haszKépes ön és kölcsönös nálatát.
Felismeri
az
segítségnyújtás végrehaj- akut stressz reakció, harctéri
stressz jellemzőit, alapfokú
tására.
ismeretekkel rendelkezik a
személyi higiéné és közegészségügy-járványügy terén (fertőző megbetegedések, védőoltások, személyi higiéné, élelmiszer, víz és hulladék kezelés
szabályai).

Alapos gondossággal jár el egészségügyi feladatai során.

7

A szabályzatokban
meghatározottak alapján végzi a feladatait.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Technikai ismeretek és vezetés
9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
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9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 120
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 140
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

1

Képes a harckocsik fő
részeinek a felismerésére és harckocsi kezelésére, üzembentartására.

Ismeri a harckocsi általános felépítését, rendeltetését, szerkezeti
felépítését, harcászati, műszaki
jellemzői. A páncéltesten és a
tornyon lévő nyílások, tartozékok
kezelési szabályait, a vezető-,
küzdő- és erőátviteli tér részeit a
kezelőszervek funkcióját,
elhelyezkedését, működtetését. Tudja
az ellenőrző, mérőműszerek elhelyezkedését, alkalmazásuk szabályait. Tudja a harcjármű igénybevételének, üzemeltetésének rendjét, általános szabályait

Törekszik az egyéni és
kollektív eszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására.

2

Technikai kiszolgálási
és karbantartási feladatokat hajt végre. Irányítja a kezelőszemélyzet munkáját.

Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

Ismeri a motor és alrendszereinek,
az erőátviteli szerkezetek, az
elektromos és különleges berendezéseinek fő részeit azok szerepét, elhelyezkedését a harckocsiban.

3

Képes
egyszerűbb Ismeri a harckocsi vezető feladatechnikai meghibáso- tait a gyakoribb meghibásodások
dások elhárítására.
megelőzésében, felismerésében
és elhárításában, a motor, erőátviteli és egyéb rendszereknél előforduló meghibásodások okait,
megelőzésük,
felismerésük, elhárításuk módjait, lehetőségeit.

4

Képes a harckocsit
normál és bonyolult
viszonyok között üzemeltetni.

Ismeri a balesetvédelmi, biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat, a forgalomirányító
jelzések, fényjelzések, közúti jelzőtáblákat. Tisztában van a vezetéstechnikai szabályokkal és fogásokkal a motor beindításakor,
elinduláskor, sebességi fokozatok
kapcsolásakor, forduláskor és
fékezéskor.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Fegyverzettechnika és lőkiképzés
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Önállóság és
felelősség mértéke

A szabályzatokban meghatározottak alapján
kezeli a katonai
eszközöket,
javaslat
tételi
jogával él.
A megjelenő új
eljárásokat
és
ismereteket
tartalmazó szabályzatok, utasítások
alapján képes
az
állomány
folyamatos fizikai
és
szellemi
fejlesztésére.

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: 284
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 312
Sor- Készségek, képesszám
ségek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Képes egyéni és
kötelék lőgyakorlatok végrehajtására és végrehajtatására részfoglalkozás
vezetőként.
Irányítja a kezelőszemélyzet munkáját.

Ismeri a harckocsi ágyúhoz, a
harckocsi
párhuzamosított
géppuskához, a harckocsi
légvédelmi géppuskához a
rendszeresített füstgránáthoz
rendszeresített lőszerek rendeltetését, hatásadatait, felépítését. Tisztában van a harckocsi lőszer javadalmazásával, a
lőszerek kezelésével tárolásával, a lőszerek kezelésekor
betartandó biztonsági rendszabályokkal, lőszer javadalmazás málházáskor
betartandó
biztonsági rendszabályokkal.
Ismeri a rendszeresített kézigránátok rendeltetését, jellemzését, hatásadatait, fő részeit,
működési elvüket, kezelésük
szabályait.

Törekszik az egyéni és kollektív fegyverzettechnikaieszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására.

A szabályzatokban
meghatározottak
alapján kezeli a
fegyverzettechnikai
eszközöket.

2

Kezeli a harckocsi
irányzó és figyelőműszereit,
a
harckocsi stabilizátorát, valamint
távolságmérő
berendezéseit.
Képes kezdő elemek meghatározására az irányzó és
figyelő műszerek
alkalmazásával.

Ismeri a stabilizátor, a lézertávmérő, a nappali és éjszaki
irányzóműszerek felépítését,
kezelését. A fegyverek és
irányzó műszerek beszabályozásának módjait a harckocsi
fegyverek belövésének előírásait.

3

Irányzói és lőgyakorlatvezetői
(részfoglalkozásvezetői) feladatokat hajt végre.

Ismeri
a
különböző lőviszonyok hatásait a
lövedék levegőben történő
mozgására. Az irányzás folyamatát, követelményei és
rendjét, normál és nehezített lőviszonyok esetén. Fel-

1
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Vállalja az állomány folyamatos fejlesztését.
A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó
szabályzatok, utasítások alapján képes
az
állomány folyamatos
fizikai és szellemi
fejlesztésére.

ismeri a cél leküzdését biztosító fegyvertípust és lőszerfajtát. Tisztában van a tüzelés
szabályaival álló helyből és
mozgás közben felbukkanó-,
és különböző irányú mozgást
végző célok esetén. Ismeri a
röppálya és lövedékszórás
lényegét, alapfogalmakat a
szórás okait, a szórást csökkentő tényezőket, a pásztázott
tér, pásztázó lövés, holttér,
fedett tér fogalmát, az átlövés,
hézaglövés,
ellövés fogalmát, az emelkedési,
irányzási, és a célhelyszög
közötti összefüggéseket, a
közvetlen és közvetett irányzás jellemzőit, szabályait.
Alaposan ismeri a lövészeteken betartandó biztonsági,
megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat, a
különböző tüzelési fogásokat
és tevékenységeket, a célfelderítés alapjait, valamint a
figyelés, távbecslés, távolságmérés módjait, szabályait.
4

Célfelderítési,
előkészítő és lőgyakorlatot hajt és
hajtat végre nappal
és
különleges
látási
viszonyok
között.

Alaposan ismeri a célfelderítési gyakorlatok: a szakalap
lőgyakorlat (nappal és éjszaka), az 1. sz. iskola lőgyakorlat (nappal és éjszaka), az 1.
sz. előkészítő lőgyakorlat
légvédelmi géppuskával (nappal), valamint a 2. sz. előkészítő lőgyakorlat légvédelmi
géppuskával (nappal), szabályait és végrehajtásának módját.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Harckocsizó harcászati feladatok, szakharcászati
gyakorlat
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: 258
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 282
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Sorszám

1

Készségek, képességek

Elvárt viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Képes az állomány béke és Ismeri a harc, a harcbizto- Vállalja az állomány
harcvezetését megtervezni sítás, a harctámogatás, a folyamatos fejlesztését.
és megszervezni.
harckiszolgáló támogatás
fajtáit, a harckocsi alegységek (zászlóalj, század,
szakasz, kezelőszemélyzet)
szervezetét, haditechnikai
eszközeit, azok paramétereit, az állományra vonatkozó harc-, és békevezetési
felkészítést, valamint a
háborús és békeidőszaki
tevékenységeket.

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

Ismeretek

2

Képes a különböző természetes és mesterséges akadályok leküzdésére, végre
tudja hajtani a harckocsizó
katonák általános szak- és
speciális harcászati feladatait.

Ismeri az állományra vonatkozó harc-, és békevezetési felkészítést, a terepen történő egyéni és kötelék mozgásokat, alakzatokat és harcrendeket.

4

Képes vezetni a csoport,
kisalegység háborús időszaki tevékenységét. Irányítja a
kezelőszemélyzet munkáját.

Ismei a harc megvívásának
általános és speciális szabályait, raj, szakasz, század.

Önállóan
fejleszti a saját és a
Törekszik az egyéni és kisalegysége
kollektív eszközök szak- harcászati felkészerű kezelésére és ki- szültségét.
szolgálására.
A szabályzatokban meghatározottak
szerint
képes a technikai
eszközök
Törekszik az egyéni és telepítésére
kollektív eszközök szak- kezelésére, és
szerű kezelésére és ki- áttelepítésére.
szolgálására.
Vállalja az állomány
folyamatos fejlesztését.

5

Az adott harcászati helyzetnek megfelelően üzemelteti
a rá bízott technikai eszközöket, gép-, és harcjárműveket, valamint képes gyakorlatok (hazai és nemzetközi) során az állomány
vezetésére. Kezelőszemélyzetével képes önállóan és
szakaszkötelékben feladatai
végrehajtására, normál és
szélsőséges viszonyok között nappal és éjszaka.

Magas szintű ismeretekkel
rendelkezik a harckocsi
kötelékek harcászati feladatairól, valamint az összfegyvernemi harc sajátosságairól és a más alegységekkel
(fegyvernemek,
szakcsapatok)
történő
feladatvégrehajtás általános érvényű előírásairól.
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Tudatosan alkalmazza a
közúti és harctéri közlekedés során elsajátított
fogásokat és vezetési
elveket.

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 harckocsizó 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: Harckocsizó 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:
•
•
•
•
•

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

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120

perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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40

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
•
•
•
•
•

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

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Harckocsizó szakmai ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó az első harckocsizó altiszti beosztáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat
hajt végre. A vizsga megkezdése előtt véletlenszerűen kiválasztja a végrehajtandó feladatot,
melyet szóban és gyakorlatban ismertet.
a harckocsizó alegységeknél rendszeresített fegyverzeti, híradó, harcjármű
technikai anyagok és eszközök kezelése, felkészítése, karbantartása
a harckocsizó alegységek (raj, szakasz) 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
30 %,
Technikai ismeretek a gyakorlatban
15 %;
Parancsnoki munka
20%;
Biztonsági rendszabályok
5 %;
Kiképzés módszertan alkalmazása
10%
Vizsgalövészet
20%
11.3.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180
11.3.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

perc

60 %

11.3.6 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:
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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:
A Projektfeladat értékelésébe beleszámítanak az ellenőrző- és vizsgalövészetek eredményei,
melyeket az Egységes lövészeti szakutasításban meghatározottak alapján kell értékelni. Az
eredményről igazolást szükséges kiállítani, mely 20% arányban beszámít a projektfeladat
vizsgatevékenység értékelésébe.
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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