10315018 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér 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 (Tábori tüzér 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 (Tábori tüzér 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 (Tábori tüzér altiszt) olyan személy, aki a
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik tábori tüzér pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a beosztott állomány háborús és
békeidőszaki vezetésére, tevékenységének ellenőrzésére és értékelésére, valamint kellő
alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a váratlan
eseményekre történő gyors reagálásra, a felmerült akadályok elhárítására, valamint más
fegyvernemek és szakcsapatok alegységeivel való együttműködésre.
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: -

2
3
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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: -

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: 730

8.2

Maximális óraszám: 810

9 A szakmai követelmények leírása:

9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Technikai ismeretek
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: 153
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 168
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

1

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

Ismeri az alegységnél rendszeresített
harcitechnika rendeltetését, felépítését és alkalmazására
vonatkozó előírásokat.

Törekszik az egyéni
és kollektív eszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására.

Ismeri a rendszeresített lőszereket,
gyújtókat, tölteteket.

Törekszik a lőszerek szakszerű, biztonságos kezelésére.

Ismeri a bemérő,
kidolgozó és felderítő eszközöket,
berendezéseket.

Biztonságosan és
szakszerűen kezeli a
rendszeresített bemérő, felderítő és
tűzvezető eszközöket, műszereket.

2

3

Előkészíti a lőszereket és a fegyverzeti eszközöket a tüzeléshez.
Képes azok biztonságos használatára fokozott igénybevétel esetén
is.
Képes a műszerek szakszerű
kezelésére analóg és digitális
környezetben egyaránt. Képes
biztonságosan a műszerek működtetésére, azokkal képes a
szükséges adatok továbbítására.

Önállóság és felelősség mértéke

A szabályzatokban
meghatározottak
alapján kezeli a
tüzér felderítő,
bemérő és kidolgozó eszközöket.

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.
4
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4

Tűzvezetést és tűzfelderítést végez szimulációs eszközök segítségével szimulációs környezetben, valamint gyakorlatok és éles
tűzfeladatok során.

Ismeri a tűzvezető
eszközöket és berendezéseket, annak
munkához való
előkészítésének
lépéseit.

Törekszik az eszközök biztonságos
üzemeltetésére.

5

Végzi a rendszeresített technikai
eszközök biztonságos kezelését,
kiszolgálását és üzembentartását.
Technikai kiszolgálásokat hajt
végre.

Ismeri az eszközök
alapvető technikai
kiszolgálásának
alapjait

Törekszik a technikai kiszolgálások
időbeni elvégzésére.

6

Képes ismeretközlő elméleti és
gyakorlati foglalkozás levezetésére.

Ismeri a tüzér szakkiképzésre vonatkozó előírásokat és
kiképzési ágakat.

Nagyfokú odafigyeléssel hajtja végre a
beosztott állomány
szakmai felkészítését.

Önállóan képes
tüzér szakkiképzési
foglalkozás megszervezésére és
levezetésére.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Harcszolgálati alapfeladatok
9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 493
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 518

Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

1

Képes saját álláspont meghatározására, térkép segítségével,
vagy geodéziai alapon. Megbízhatóan használja a szükséges eszközöket. Képes a lövegek tájolásának végrehajtására,
ismeri a beméréssel kapcsolatos okmányokat, képes azok
vezetésére.
Képes a terepen a beosztásának
megfelelő harcrendi elem kiválasztására, előkészítésére. Képes a beosztott állomány tevékenységének irányítására.

Ismeri az álláspont,
célfelderítés és a
célok helyének
meghatározására
vonatkozó előírásokat és lehetséges
eljárásokat.

Tudatosan alkalmazza a helymeghatározást, tájékozódást és
törekszik egyszerűbb
és érthető vázlatok
készítésére.

Önállóan képes alapvető mérési szerkesztési, tájolási feladatok végrehajtására és
az ismeretek átadására a vonatkozó előírások alapján.

Tudja a harcrendi
elemek kiválasztásának, előkészítésének és elfoglalásának szabályait, tisztában van a helyes
munkasorrenddel.
Ismeri a tűzvezetésre
vonatkozó előírásokat, tisztában van a
röppálya fogalmával, elemeivel, a
célzással, a célzási
hibákkal, a szórás
törvényszerűségeivel
és a szórást befolyásoló tényezőkkel, a
tűz hatásosságának

Tudatosan alkalmazza a szabályzatban
meghatározott eljárásokat, fogásokat.
Kiemelt figyelmet
fordít a biztonságos
végrehajtásra
Tudatosan és szakszerűen alkalmazza a
tűzvezető műszert és
a lőtáblát.

Önállóan képes a
beosztott állomány
tevékenységének
irányítására.

2

3

Képes a beosztásából adódó
tűzfeladatok végrehajtására
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A szabályzatokban
meghatározottak
alapján kezeli a feladatvégrehajtáshoz
szükséges eszközöket, törekszik a gyors
precíz végrehajtásra.

4

Képes a beosztásából adódó
tűzfeladat közbeni tevékenység
végrehajtására, és a beosztott
állomány tevékenységének
irányítására

5

Képes harcszolgálati kiképzési
foglalkozás szervezésére és
levezetésére, a kiképzési foglalkozáshoz szükséges anyagigények összeállítására és
igénylésére.

növelésével.
Tisztában van az
előírt tűzfeladatok
normáival, a tűzkiszolgálás szabályaival.
Ismeri az általános
katonai, valamint a
tüzér speciális szakalapozó és szakkiképzésre vonatkozó
előírásokat, normákat.

Tudatosan, kombinálva képes a megszerzett ismeretek
alkalmazására, irányítói tevékenység
végrehajtására.
Precízen és folyamatosan fejleszti a beosztott állomány
elméleti és gyakorlati ismereteit.

Önállóan képes a
beosztásából eredő
feladatok ellátására,
képes a helyzetek
változásához gyorsan
alkalmazkodni, és
azokra reagálni.
Irányítással, a szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően hajtja végre a
kiképzési foglalkozásokat.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Harcászati alapfeladatok és komplex harcászati
gyakorlat
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: 84
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 124
Sorszám

Készségek, képességek

1

Képes az adminisztratív, és
harcszerű menetekkel kapcsolatos feladatok végrehajtására.

2

Képes a védelmi harctevékenység rá vonatkozó részfeladatainak elvégzésére.

3

Képes a támadó harctevékenység
rá vonatkozó részfeladatainak
elvégzésére.

4

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

5

Az adott harcászati helyzetnek
megfelelően üzemelteti a rá
bízott technikai eszközöket, gép-

Ismeretek

Ismeri az alegységek
menettevékenységére
vonatkozó előírásokat.
Tudja a védelemben
lévő csapatokra
vonatkozó előírásokat, eljárásrendeket
és szabályokat.
Tudja a védelemben
lévő csapatokra
vonatkozó előírásokat, eljárásrendeket
és szabályokat.
Ismeri a harc megvívásának általános és
speciális szabályait,
raj, szakasz, század
szinten.
Magas szintű ismeretekkel rendelkezik a
tüzér kötelékek har-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tudatosan alkalmazza a menet végrehajtásának rendszabályait. Belátja a harcbiztosítás és ellenőrzések szükségességét.
Tudatosan, a feladat
célját szem előtt
tartva alkalmazza az
elsajátított ismereteit.
Tudatosan, a feladat
célját szem előtt
tartva végzi feladatait.
Törekszik az egyéni
és kollektív eszközök szakszerű kezelésére és kiszolgálására. Vállalja az
állomány folyamatos
fejlesztését.
Tudatosan alkalmazza a közúti és harctéri közlekedés során

Önállóság és
felelősség mértéke

A rendelkezésre
álló erőforrások
hatékony felhasználásával, önállóan
hajtja végre a beosztásával járó
kötelmeit.

, 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 is.

9.2

cászati feladatairól,
valamint az összfegyvernemi harc
sajátosságairól és a
más alegységekkel
(fegyvernemek,
szakcsapatok) történő feladatvégrehajtás
általános érvényű
előírásairól.

elsajátított fogásokat
és vezetési elveket.

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. 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 tüzér 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: Parancsnoki munka” értékelési szempontba 60 %-ban beleszámítanak az
ellenőrző lövészetek eredményei, melyeket az Egységes lövészeti szakutasításban meghatározottak alapján kell értékelni. Ezekről az eredményekről a képző intézmény egy igazolást állít
ki, melyet a képesítő vizsgára jelentkező a jelentkezéskor átad a vizsgaszervező részére.
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tüzér 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
5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére
irányul:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tisztában van az álláspont meghatározás módszereivel, előírásaival és annak végrehajtási lehetőségeivel.
Ismeri a tüzér alegység felépítését és a tűztámogató szervezetek jellemzőit.
Ismeri a katonai foglalkozások megszervezésére és levezetésére vonatkozó kiképzésmódszertani előírásokat.
Ismeri a tüzér alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatokat.
Ismeri a tüzér alegységeknél rendszersített eszközök rendeltetését, felépítését, működését.
Ismeri a harctevékenységek fajtáit, a harc megvívásának alapelveit.
Ismeri a szakterületre vonatkozó előírásokat.
Elméleti ismeretekkel rendelkezik a tüzér 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:

40 %

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

•
•
•
•
•

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
Alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatok
A rendszersített tüzér eszközök rendeltetése, felépítése, működése
A harctevékenységek fajtái, megvívásuk alapelvei
A szakterületre vonatkozó előírások
A tüzér 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: Harcszolgálati alapfeladatok
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó az első tüzér altiszti beosztáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat hajt
végre. A vizsga megkezdése előtt véletlenszerűen kiválasztja a végrehajtandó feladatot, melyet szóban és gyakorlatban ismertet.
- A tüzér alegységeknél rendszeresített fegyverzeti, híradó, harcjármű technikai
anyagok és eszközök kezelése, felkészítése, karbantartása
- A tüzér alegységek (raj, szakasz) harcának előkészítése, elhatározás meghozatala,
harcparancs kiadása, adott harcászati/kezelői mozzanat végrehajtása parancsnoki
szerepkörben
- A technikai eszközön és berendezésein végrehajtott ellenőrzési, karbantartási feladatok végrehajtása és azok dokumentálása. Szóban ismerteti a végrehajtott feladatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokat.
- Az ellenőrzésre, karbantartásra kijelölt berendezés, rendszer feladatának, működésének, lehetséges fő meghibásodásainak ismertetése.
- A munkaterület előkészítése, a szerszámok, készülékek és a szükséges ellenőrző berendezések kiválasztása, feladatnak megfelelő összeszerelése, bevont segítő állomány eligazítása.
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:

60 %

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

−
−
−
−

Általános elméleti ismeretek megléte
40 %,
Technikai ismeretek a gyakorlatban
15 %;
Parancsnoki munka
12%;
Az ellenőrző lövészetek eredményei, melyeket az Egységes lövészeti szakutasításban meghatározottak alapján értékeltek, az erről kiállított igazolás alapján.
18 %
− Biztonsági rendszabályok
5 %;
− Kiképzés módszertan alkalmazása
10%
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.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
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, grafikai
szerkesztő szoftverek). A Foglalkozási jegy és/vagy Rész-foglalkozási jegy készítéséhez
szükséges szabályzatok, segédletek használata megengedett. Használható számítógép, számológép.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:
A Projektfeladat „Parancsnoki munka” értékelésébe 60 %-ban beleszámítanak az ellenőrző
lövészetek eredményei, melyeket az Egységes lövészeti szakutasításban meghatározottak
alapján kell értékelni. Az eredményekről a képző intézmény egy igazolást állít ki, melyet a
képesítő vizsgára jelentkező a jelentkezéskor átad a vizsgaszervező részére.
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 alap-
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fokú (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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