10315015 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős 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 (Ejtőernyős 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 (Ejtőernyős 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
3.2.3 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 (Ejtőernyős altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejését követően jártasság szintjén képessé válik az ejtőernyős és kutató-mentő (ejtőernyős) altiszti beosztások ellátására, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének tervezésére, szervezésére és 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,

2
3

A megfelelő elem kiválasztandó.
A megfelelő elem kiválasztandó.
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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: 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: 600

8.2

Maximális óraszám: 650

9 A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

1

Alkalmazza a katonai vezetési módszereket és eljárásokat.

Megérti a katonai vezetési módszerek, eljárások
és eljárásrendek szükségességét, valamint jelentőségét.

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

2

Általános katonai kiképzési,
szakalapozó és szakkiképzési foglalkozásokat vezet.

3

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

Behatóan ismeri a katonai kiképzési ágakat és
módszereket, valamint a
csoportfejlesztési technikákat.
Ismeri az alapvető biztonságtechnikai előírásokat a technikai eszközök, gép-, és harcjárművek kezelésénél.

Törekszik a rá
bízott csoportok,
kötelékek folyamatos képzésére,
fejlesztésére.
Tudatosan alkalmazza a közúti és
harctéri közlekedés
során elsajátított
fogásokat.

4

Használja a honvédségnél
alkalmazott szoftvereket és
informatikai eszközöket a
katonai okmányok elkészítéséhez.

Törekszik a katonai szabványoknak
való megfelelésre.

5

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

Ismeri a katonai okmánykezelés, iratkezelés
speciális eszközeit és
előírásait, azok digitális
lehetőségeit, az alkalmazott szoftvereket.
Ismeri az állományra
vonatkozó harc-, és
békevezetési felkészítést, valamint a háborús
és békeidőszaki tevékenységeket.
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Vállalja az állomány folyamatos
fejlesztését.

Önállóság és felelősség mértéke
Felelősséget vállal a
saját és a rá bízott
csoportok, kötelékek elvégzett feladatainak minőségéért.
Korrigálja saját,
illetve társai hibáit,
kreatívan fejleszti
önmaga és a csoport képességeit.
A meghatározottak
szerint önállóan
képes a technikai
eszközök telepítésére kezelésére, és
áttelepítésére.
A szabályzatokban
rögzítetteknek megfelelően képes
informatikai feladatainak végrehajtására.
A megjelenő új
eljárásokat és ismereteket tartalmazó
szabályzatok, utasítások alapján képes
az állomány folya-

matos fizikai és
szellemi fejlesztésére.

6

Mentési faladatokat hajt
végre alpintechnikai és
vízfelszini módszerekkel.

7

Részt vesz kutatási feladatokban.

8

9

10

11

12

Képes ejtőernyős kiképzési
foglalkozások megtervezésére, megszervezésére és
részfoglalkozások levezetésére.

Hajtogatja, kezeli és karbantartja a rendszeresített
ejtőernyőket.

Légi Kutató-mentő Készenléti Szolgálati feladatot lát
el.

Ejtőernyős ugrásokat és
leszállítási feladatokat hajt
végre egyszerű és bonyolult
viszonyok között nappal és
éjszaka, teljes felszereléssel.
Képes elsősegélynyújtás
végrehajtására.

Ismeri a mentéstechnikai
eljárások fajtáit az Magyar Honvédség (MH)
üzemeltetésében lévő,
valamint a szomszédos
országok hadseregeiben
és a polgári repülésben
alkalmazott repülőeszközök esetében.
Behatóan ismeri a kutatási módszerek fajtáit, a
kutatás során, a gép
fedélzetén való tevékenység rendjét.
Átfogóan ismeri az MH
ejtőernyős
kiképzési,
anyagellátási és ejtőernyő
javítási rendszerét.

Törekszik a mentési feladatai során
alkalmazott technikák szakszerű
alkalmazására.

Vezetői útmutatás
alapján hajtja végre
a mentési feladatait.

Szem előtt tartja a
biztonságos feladatvégrehajtást.

Alaposan ismeri az MHban folytatott ejtőernyőzéssel kapcsolatos szabályzókban foglalt előírásokat.
Ismeri az MH-ban rendelkezésre álló körkupo- Szem előtt tartja az
lás személyi-, repülőgép ejtőernyők kezelévezető mentő- és teherersére vonatkozó
nyő rendszereket, illetve
utasításokat és
azok hajtogatását, kezeléeljárásrendeket.
sét és karbantartását.
Alaposan ismeri a Légi
Kutató-mentő Készenléti
Szolgálat
(LKMKSZ)
feladatát, rendeltetését, a
riasztásának rendszerét és
rendjét, annak fázisait,
valamint a kutató mentő
szolgálatba rendszeresített felszereléseket, eszközöket, azok biztonságos használatának rendszabályait, elhelyezésük
rendjét a helikopter fedélzetén, beleértve az
egészségügyi eszközöket.
Ismeri a repülő eszköz
elhagyásának módozatait,
a kutató-mentő helikopter
leszállításának feltételeit.
Alaposan ismeri a rendszeresített elsősegély-
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A szabályzatokban
meghatározottak
alapján tevékenykedik.

Törekszik a szolgálati feladatainak
precíz és alapos
végrehajtására.

Szem előtt tartja a
biztonságos feladatvégrehajtást.

Iránymutatás alapján, részben önállóan hajtja végre a
meghatározott feladatokat.

nyújtó eszközöket, felszereléseket és az alapvető technikákat.

13

Képes a meteorológiai jelentések értelmezésére és
használatára.

14

Légtérigényléshez kapcsolódó feladatokat hajt végre.

15

Repülési feladatokat hajt
végre különböző repülő
eszközökön.

16

Csapatgyakorlat során speciális ugrási és kutatómentő feladatokat hajt végre.

9.2

Behatóan ismeri a meteoTörekszik az adarológiai adatlapok tartaltok pontos és szakmát és az ejtőernyőzésre
szerű értelmezéséható légköri jelenségek
re.
jellemzőit.
Ismeri a légterek felosztását,
Magyarország
katonai légtereit, és az
eseti légtér igénylés
menetét.
Alaposan ismeri a rendszeresített repülő eszközöket.
Tudja és alkalmazza a
szabályzatokban meghatározott eljárásrendeket a
különböző speciális
esetekben.

Önállóan képes
adatelemzésre és
értékelésre.

Szem előtt tartja a
szabályzatokban
meghatározottakat.

Törekszik a típusspecifikus
ismereteinek folyamatos bővítésére.

Önállóan, a szabályzatokban meghatározottaknak
megfelelően fejleszti szakmai képességeit.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

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 megtalálható 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. Az ejtőernyős 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. A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) 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. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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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: Ejtőernyős alapismeretek
11.2.2

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:

•
•
•
•

Általános ejtőernyős ismeretek
Ejtőernyő típusismeret
Légijármű ismeret
Kutató-mentő és speciális ejtőernyős ismeretek

20 %
20 %
20 %
40 %

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz rendelt javításiértékelési útmutató alapján történik melyeket a vizsgaközpont készít el az alábbi
szempontok figyelembevételével:
•
•
•
•

Általános ejtőernyős ismeretek
Ejtőernyő típusismeret
Légijármű ismeret
Kutató-mentő és speciális ejtőernyős ismeretek

20 %
20 %
20 %
40 %

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kutató-mentő és ejtőernyős gyakorlat
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A projektfeladat elsősorban az elsajátított gyakorlati tananyag mérésére szolgál, különösen az
alábbi területekre:
A projektfeladat végrehajtása során a vizsgázó:
•

Általános-, vagy szakkiképzési, ejtőernyőzési, típusismereti, hajtogatási, karbantartási
feladatot hajt végre
40 %
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•

Kutató-mentő és speciális ejtőernyős feladatot hajt végre

60 %

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
•
•

Általános-, vagy szakkiképzési, ejtőernyőzési, típusismereti, hajtogatási, karbantartási
feladat végrehajtása
40 %
Kutató-mentő és speciális ejtőernyős feladat végrehajtása
60 %

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 tagjai: a szakmai felelős szervezet állományából, illetve a képzést végrehajtó szervezet állományából kerül kijelölésre.
A dinamikus feladatok végrehajtásához szükséges számú (2-6 fő) segítő.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Írásbeli vizsgarészhez: számítógépes tanterem (elektronikus feladatmegoldás esetén)
Projektfeladat vizsgarészhez:
• Szakmairánynak megfelelő oktatástechnikai segédeszközök
• Alkalmazott ejtőernyő rendszerek és azok leírásai, szimulátor berendezések, alkalmazott speciális szoftverek és azok leírásai, alkalmazott infokommunikációs és információvédelmi eszközök, egyéni munkavédelmi védőeszközök, oktatási segédeszközök
(Tablók, metszetek, térképek),
• NATO és nemzeti szabályzatok, szakutasítások,
• STANAG-ek,
• eljárásrendek leírásai,
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: hivatalos Check List-ek használata engedélyezett.
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 bizonyítványnyal vagy oklevéllel , amennyiben a beosztás ellátásához szükséges, szakszolgálati engedélylyel és nemzetbiztonsági bevizsgálással rendelkezik.

7/7

