10315017 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és
szállító 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 (Közlekedési és szállító 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 (Közlekedési és szállító altiszt)

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
1
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3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
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 (Közlekedési és szállító altiszt) olyan személy,
aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik közlekedési és szállító 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
6.1.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll:
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
2
3

Iskolai előképzettség3: érettségi végzettség

A megfelelő elem kiválasztandó.
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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.

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

7.5

Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki. Rendelkezik legalább „B” kategóriás gépjármű
vezetői engedéllyel.

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: 380

8.2

Maximális óraszám: 420

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 tevé-
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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

kenységeket.

az állomány folyamatos fizikai és
szellemi fejlesztésére.

6

Képes az alapvető haditechnikai eszközök azonosítására jellemzőik alapján.

Ismeri a rendszeresített
gép- és harcjárművek
felépítését és jellemzőit.
Alaposan ismeri a belső
égésű motorokat, a
járművek erőátviteli
kormány, illetve fékezési rendszerét.

Törekszik a rendszeresített technikai
eszközök alapos
ismeretére.

Önállóan felkutatja
ismeretei bővítésének lehetőségeit.

7

Képes az alapvető fegyverzeti eszközök és a lőszerek
alapszintű technikai kiszolgálására, szállítására.

Alaposan ismeri a rendszeresített fegyverzeti
eszközöket és a hozzájuk rendszeresített lőszereket.

Nagy gondossággal
jár el a fegyverzeti
anyagok és eszközök kezelése, szállítása és karbantartása
során.

A szabályzatokban
meghatározottak
alapján hajtja végre
feladatait.

8

Használja a rendszeresített
tűz-, munka-, és környezetvédelmi eszközöket,
felszereléseket. Szükség
esetén felveszi a baleseti
jegyzőkönyvet.

Érti a biztonságos munkavégzéshez szükséges
szabályokat. Ismeri a
szakterületre vonatkozó
eseti és speciális előírásokat.
Tisztában van a passzív
áramköri elemek jellemzőivel, az egyenáramú hálózatok alaptörvényeivel és azok
alkalmazásával, valamint az időben állandó
villamos tér, az áram
mágneses tere, az elektromágneses
indukció
jellemzőivel. Ismeri a
villamos gépek: transzformátorok, egyenáramú gépek, szinkron és
aszinkron gépek (motorok), valamint az indító
ólom
akkumulátorok
működését,
kezeléskarbantartását (töltés-,
kisütés, gondozás).

9

10

Üzemelteti a rendszeresített villamos gépeket és
eszközöket. Mérési gyakorlatokat, feladatokat hajt
végre.

Anyagvizsgálati eljárásokat végez, kötéseket alakít
ki egyszerű elemeken.

Ismeri a szerkezeti
anyagok
alapvető
mechanikai tulajdonságait, a korrózió, korrózióállóság jelentőségét,
a kopás, kopásállóság, a
szakítószilárdság, kihajlás jellemzőit, valamint
a képlékenység, az
edzés, az alakíthatóság
és hegeszthetőség lehetőségeit. Tisztában van
az anyagvizsgálati eljárásokkal (metallurgia).
Tisztában van az oldható kötések és nem old-

4/8

Önállóan, a szabályzatokban meghatározottak alapján
végzi feladatait.

Törekszik a pontos
és biztonságos feladatvégzésre.

Irányítással, részben
önállóan végzi a
munkafolyamatokat.

ható kötések rendeltetésével, rendszerezésével,
jellemzőivel, (szegecskötés; ragasztás; lágyforrasztás, keményforrasztás),
hegesztés
(lánghegesztés,
villamos ívhegesztés) jellemzőivel, előnyeivel és
hátrányaival.

11

Üzem-, és kenőanyag feltöltést, cserét hajt végre.

12

Egyszerűbb műszaki rajzot
olvas és értelmez.

13

Tervezi, szervezi és szükség esetén végrehajtja a
gép- és harcjárművek
igénybevételét.

14

Beosztási szintjének megfelelően végrehajtja a gép
és harcjárművek rendszereinek, a belsőégésű motorok, a futómű és erőátviteli
rendszerek, a kormányszerkezetek, a légellátó és
légfék rendszerek, berendezések, valamint az elektromos berendezések diagnosztikáját, beszabályozását és kisebb mértékű javí-

Tisztában van a kopás
típusaival, a kopást
befolyásoló tényezőkkel
a kopás folyamatával és
befolyásával a gépek
élettartamára. Ismeri a
kenőanyagok rendeltetését, fajtáit, jellemzőt,
a kenőrendszerek felépítését, a gépészetben
általánosan alkalmazott
kenőzsírokat és kenőolajokat, a viszkozitás
és viszkozitást befolyásoló tényezőket, valamint a Magyar Honvédségben rendszeresített
főbb
kenőanyagokat
(főbb olajok, főbb kenőzsírok, főbb védő- és
konzerváló anyagok).
Érti a felületek, a kötőelemek és az elektromos, hidraulikus, valamint pneumatikus elemek ábrázolásának
módjait.
Ismeri a Haditechnikai
eszközök üzemeltetésének rendszerét, a technikai eszközök igénybevételének és tárolásának rendjét, szabályait,
valamint a telephely, a
telephelyszolgálat elemeit felépítését és rendjét.
Ismeri a rendszeresített
technikai eszközökhöz
alkalmazható diagnosztikai és beszabályozó
eszközöket. Érti a technikai eszközök bevizsgálásának, beszabályozásának,
valamint
Technikai kiszolgálásának rendszerét.
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Törekszik a katonai
szabványoknak való
megfelelésre.
Önállóan hajtja
végre feladatait.

Szem előtt tartja a
pontos és precíz
műszaki ábrázolás
és értelmezés fontosságát.

Törekszik a katonai
szabványoknak való
megfelelésre, a
precíz feladatvégrehajtásra.

Iránymutatás alapján, részben önállóan a szolgálati utasításokban meghatározottak alapján
tevékenykedik.

tását. 1-4 Technikai kiszolgálási feladatokat végez.

15

Katonai szállítmányozási
feladatokat tervez, szervez,
szükség esetén részt vesz a
szállítmányozási feladatokban.

16

Anyagmozgató eszközöket
használ, valamint rakodási
feladatokat tervez, szervez
és szüksége esetén részt
vesz a rakodási feladatok
végrehajtásában.

17

Képes harckiszolgáló és
logisztikai biztosítási feladatok végrehajtására
tábori és harctéri körülmények között.

9.2

Alapos ismeretekkel
rendelkezik a közlekedési alágazotokról, azok
sajátosságairól, a közlekedés irányítási rendszeréről, a közlekedés
technikai tényezőiről és
szabályozási rendszeréről.
Tisztában van a légi,
vízi, közúti és vasúti
rakodás sajátosságaival,
valamint a rakodási
feladatokra vonatkozó
egyedi, speciális szabályokkal és a használt
eszközökkel.
Ismeri a harckiszolgáló
és logisztikai biztosítási
feladatokat az alegység
védelmi, támadó, valamint menet tevékenysége során. Tisztában van
a békefenntartó tevékenységek során alkalmazott eljárásokkal,
valamint NATO stanagokkal.

Parancsnoki igényeknek megfelelően jár el a koordinációs feladatai során.

Szem előtt tartja a
szállítási, rakodási
feladatok során a
gazdaságosságot és
a pontos, precíz
munkaszervezést.

Önállóan, az utasításokban foglaltaknak megfelelően
hajtja végre az
anyagmozgatással
kapcsolatos tervező,
szervező munkát.

Törekszik a katonai
szabványoknak való
megfelelésre, a
precíz feladatvégrehajtásra.

Parancsok, utasítások és a szabályzatokban meghatározottak alapján végzi
feladatait.

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 közlekedési és szállító 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 (Közlekedési és szállító altiszt) felkészítés alkalmassá teszi a képesítéssel rendelkezőket a beosztott/alárendelt alkalmazottakat motiválni, róluk felelősséggel
gondoskodni. Napi munkavégzés során egyértelmű feladatot szabni, különböző munkákat és
4
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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.
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: Közlekedési-szállítmányozási 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 szabályismeret
Szaktechnikai ismeretek
Dokumentum ismeret és dokumentum kezelés
Speciális szakharcászati ismeretek

20 %
30 %
30 %
20 %

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 szabályismeret
Szaktechnikai ismeretek
Dokumentum ismeret és dokumentum kezelés
Speciális szakharcászati ismeretek

20 %
30 %
30 %
20 %

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: Speciális szállítmányozási, szaktechnikai ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
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A projektfeladat végrehajtása során a vizsgázó közlekedési szaktechnikai eszközök üzemeltetésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos ismeretek alkalmazásával komplex gyakorlati feladatot kell megoldani. A vizsgázó a véletlenszerűen kiválasztott feladatot bemutatja és
szóbeli beszélgetést folytat a vizsgáztatóval a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szabályzók által előírtakról.
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:
•
•
•

Szaktechnikai eszközök üzemeltetése
Szaktechnikai eszközök karbantartása és javítása
Szabályismeret és dokumentum kezelés

50 %
40 %
10 %

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.
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 logisztikai 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 bizonyítvánnyal
vagy oklevéllel, amennyiben a beosztás ellátásához szükséges, szakszolgálati engedéllyel és
nemzetbiztonsági bevizsgálással rendelkezik.
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