10315019 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó
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 (Üzemanyag-ellátó 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 (Üzemanyag-ellátó altiszt)

3.2

Szintjének besorolása:

1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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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
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:
Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) olyan személy, aki a
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik az üzemanyagok szállításával, tárolásával, kiszolgálásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával, valamint az üzemanyagtechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására, beosztottjai katonai-szakmai felkészítésére, továbbképzésére és katonai-szakmai ismeretei önművelés útján történő továbbfejlesztésére.
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: -

2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3: érettségi végzettség.

7.2

Szakmai előképzettség: -

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: 560

8.2

Maximális óraszám: 660

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Általános logisztikai 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: 94
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 136
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

1

Képes a Magyar Honvédség
logisztikai
rendszerében
elhelyezni a fő feladatokat,
folyamatokat. Az egyes
folyamatok során be tudja
azonosítani az igénylő, engedélyező és végrehajtó

Ismeri a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének alapvető felépítését, annak célját, feladatrendszerét, szervezeteit.

A szükséges ismereteket
rendszerszemlélettel sajátítja
el.

Iránymutatás alapján önállóan végzi
az
üzemanyagellátási feladatokat.

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.
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3
4

elemeket.
Képes az alapvető logisztikai
és támogató feladatok megismerésére és végrehajtására.

3

Képes a tárolási és raktározási feladatok végrehajtására.

Ismeri az alapvető logisztikai és támogató
feladatokat, valamint a
vonatkozó szabályzókat.
Ismeri az árukezelés
folyamatát, valamint a
vonatkozó szabályzókat.

4

Munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat végez.

A vonatkozó jogszabályi
háttér ismerete.

5

Logisztikai
tevékenységét
digitális adatnyilvántartással
támogatja, figyel az adatvédelmi előírásokra.

Tisztában van a számítógép működésével, a
programok kezelésével,
az alapvető kibervédelmi eljárásokkal.

2

Törekszik az ismeretek elsajátítására.

Az előírások szerint
végzi logisztikai és
támogató feladatait.

Törekszik a pontos,
precíz raktárvezetésre, naprakészen tájékozott az általa vezetett raktár adatairól.
Önállóan alkalmazza, betartja és betartatja a jogszabályi
előírásokat.

Önállóan végzi a
raktárvezetői feladatokat.

Kötelességének érzi
az adatok védelmét,
azok
biztonságos
kezelését.

Munkahelyén gondoskodik a szabályos munkavégzés
feltételeinek megteremtéséről.
Megbízhatóan
végzi az elektronikus adatforgalmazást és kezelést.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Üzemanyag ellátás rendje
9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 176
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 206
Készségek, képességek
Ismeretek

1

Üzemanyag-ellátási és kiszolgálási feladatokat végez. Felismeri
az alkalmazott szaktechnikai
eszközöket és a szaklétesítmények beépített technológiáját.

Ismeri az üzemanyag ellátás rendszerét, annak elemeit és főbb funkcióit, valamint az
ellátás során alkalmazott elveket és
szabályzókat.

2

Képes megtervezni, megszervezni és végrehajtani gyakorlatok,
kitelepülések üzemanyag ellátásának szakfeladatait tábori körülmények között.

Ismeri a kitelepülések ellátásának
rendjét, valamint a
mobil üzemanyag
ellátás sajátosságait.

3

Képes a missziók ellátása során
felmerülő üzemanyag igények
biztosítása érdekében eljárni.

Ismeri a missziók
üzemanyag ellátásának sajátosságait,
az ellátásban résztvevő elemek szerepét és feladatait.

4

Képes az üzemanyag technológia

Ismeri a keletkező
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Az ellátási rendszer
elveinek, szabályainak betartásával
tervezi és hajtja
végre szakfeladatait.
Törekszik a felmerülő ellátási igények
megfelelő biztosítására.
Törekszik az üzemanyag ellátás elvárt
szintű megvalósítására. Törekszik a
gazdaságos és felelős
végrehajtásra.
Az ellátási rend
betartásával végzi a
feladatát.

Felelős a beosztásában, valamint a
szakmailag alárendelt állomány által
végrehajtott feladatok az ellátási rendszer elveihez és
szabályaihoz igazodó végrehajtásáért.
Parancsnoka feladatszabása alapján
önállóan végzi a
beosztásából eredő
feladatokat.

Törekszik a keletke-

Felelős a valós
szükségletek ellátási rend szerinti
igényléséért, speciális esetben a
szakmai elöljáró
feladatszabásának
megfelelő biztosításáért.
Felelős a veszélyes

során keletkező veszélyes hulladékok biztonságos kezelésére.

5

Ismeri az üzemanyag biztosítás
rendjét és elveit különleges jogrend időszakban.

veszélyes hulladékok fajtáit, jellemzőit, veszélyességi
tényezőit, valamint
a kezelésükre vonatkozó szabályzókat és eljárásokat.
Ismeri a különleges
jogrendi ellátás
sajátos szempontjait, szabályait és
rendjét.

ző veszélyes hulladékok mennyiségnek
minimalizálására.
Felelősen jár el a
keletkező veszélyes
hulladékok kezelése
során.
Feladatait az ellátási
rendszer elemeivel
szoros és rendszeres
együttműködésben, a
fennálló helyzet
sajátosságaihoz
alkalmazkodva hajtja
végre.

üzemanyag hulladékok megfelelő
kezeléséért, kiemelt
figyelemmel a
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
szempontokra.
Szakfeladatait önállóan végzi, az elöljárói feladatszabásnak megfelelően.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Üzemanyag ellátó altiszt szakfeladatai, csapatgyakorlat
9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3
9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 290
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 318
Készségek, képességek
Ismeretek

1

Üzemanyag ellátás rendjére vonatkozó ismereteit képes alkalmazni a katonai szervezet ellátási
rendszerében.

Ismeri az üzemanyag ellátás rendszerét, annak elemeit és főbb funkcióit, valamint az
ellátás során alkalmazott elveket és
szabályzókat.

2

Képes alkalmazni gyakorlatok,
kitelepülések üzemanyag ellátására vonatkozó ismereteit.

3

Képes gyakorlatban alkalmazni
az üzemanyag technológia során
keletkező veszélyes hulladékok
kezelésére vonatkozó ismereteit.

4

Képes elvégezni az üzemanyag
töltőállomás kútkezelő feladatait

Ismeri a kitelepülések ellátásának
rendjét, valamint a
mobil üzemanyag
ellátás és az ellátott
katonai szervezet(ek) sajátosságait.
Ismeri a keletkező
veszélyes hulladékok fajtáit, jellemzőit, veszélyességi
tényezőit, valamint
a kezelésükre vonatkozó szabályzókat és eljárásokat.
Ismeri a töltőállomások üzemeltetésének, elszámolásának rendjét, az
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Az ellátási rendszer
elveinek, szabályainak betartásával
tervezi és hajtja
végre szakfeladatait.
Törekszik a felmerülő ellátási igények
megfelelő biztosítására.
Törekszik az üzemanyag ellátás elvárt
szintű megvalósítására. Törekszik a
gazdaságos és felelős
végrehajtásra.

Felelős a beosztásában, valamint a
szakmailag alárendelt állomány által
végrehajtott feladatok az ellátási rendszer elveihez és
szabályaihoz igazodó végrehajtásáért.
Parancsnoka feladatszabása alapján
önállóan végzi a
beosztásából eredő
feladatokat.

Törekszik a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségnek
minimalizálására.
Felelősen jár el a
keletkező veszélyes
hulladékok kezelése
során.
A vonatkozó szabályzók betartásával,
a felmerülő igények
figyelembevételével,

Felelős a veszélyes
üzemanyag hulladékok megfelelő
kezeléséért, kiemelt
figyelemmel a
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
szempontokra.
Önálló feladatvégzésre képes. Felismeri a rendellenességekre utaló jele-

anyagkiadások
szabályos módját,
valamint a részére
meghatározott ellenőrzéseket
Ismeri az üzemanyag töltő gépjármű működésére és
üzemeltetésére
vonatkozó szabályokat, eljárásokat.

az elöljárói feladatszabásának megfelelően hajtja végre
feladatait.

ket és azokról tájékoztatja szakmai
elöljáróját.

Törekszik az előírásoknak megfelelő
üzemeltetésre.

A feladatok hatékony végrehajtására
törekszik, a szakaszparancsnok feladatszabásának megfelelően. Szakmai segítséget nyújt a szakasz
üzemanyag töltő
gépjárművezetőinek.
Törekszik az átláthatóságra, gazdaságosságra, a pontos nyilvántartásra és az
ellenőrzések tényszerű végrehajtására.

Önállóan képes
biztonságosan üzemeltetni az üzemanyag töltő gépjárműveket. Felelős a
részére átadott
hajtóanyagok elszámolásáért.
A szakaszparancsnok iránymutatása
alapján képes önállóan koordinálni a
szakasz gépjármű
vezetőinek feladat
végrehajtását.

5

Képes elvégezni az üzemanyag
töltő gépjármű kezelő feladatai

6

Képes elvégezni az üzemanyag
szállító szakasz altiszt feladatait

Ismeri a szakasz
számára meghatározott feladatok
végrehajtásának
alapvető rendjét, a
figyelembe veendő
egyéb szempontokat.

7

Képes elvégezni az üzemanyag
raktárvezető/raktáros feladatait

8

Képes részt venni a szakterület
vezető altiszt feladatvégzésében

Ismeri az üzemanyagok tárolásának általános és
specifikus szabályait, az anyagok nyilvántartásának,
kiadásának, elszámolásának rendjét,
valamint a végrehajtandó ellenőrzéseket.
Ismeri a szakterület
vezető altiszt főbb
feladatait.

9.2

A szakágvezető
tiszt/altiszt iránymutatásának és feladatszabásának megfelelően tevékenykedik.

Önállóan képes a
megfelelő raktárrend kialakítására
és fenntartására, a
nyilvántartások az
az anyagmozgási
bizonylatok szabályos vezetésére,
valamint az ellenőrzések végrehajtására.
Képes szakmai
iránymutatás mellett a feladatok
elvárt szintű végrehajtására.

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. A 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 hátteré-

5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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ben 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 üzemanyag-ellátó honvéd altiszt képzése és tevékenysége során olyan
ismereteket szerez és alkalmaz, amely az általános logisztikai elvekre épülve, azok alkalmazásával valósít meg a mai kor társadalmi és gazdasági értékeinek, elveinek, ezen felül a honvédelmi feladatok speciális jellegének megfelelő ellátást. A hatékony ellátás megköveteli korszerű anyagok, eszközök, és technológiák ismeretét és alkalmazását. A honvédelmi feladatok
végrehajtásának sajátosságai mindemellett elvárást támasztanak az eszközök és elvek egyedi,
ugyanakkor a vonatkozó szabályzóknak megfelelő alkalmazására. A szakképesítés további
sajátossága, hogy a honvédelmi feladatok végrehajtása mindenkor összetett rendszerben történik, ezért a képzés és az ellátási feladatok végzése során kiemelt fontosságot kap az összefüggések ismerete, az azokkal összhangban történő feladat végrehajtás. Ennek eredményeképp az üzemanyag-ellátó altiszt nem csak egy feladat-területet ismer meg és alkalmaz, de
tevékenysége az előzményének és következményének ismerete, azok közvetlen hatása rendszer-szemléletének és együttműködési készségének folyamatos fejlődését teszi szükségessé. A
katonai pálya során érvényesülő előmeneteli rendszer lehetővé és szükségessé teszi a szakmai
ismeretek folyamatos bővítése mellett az irányító és koordinációs készségek fokozatos fejlesztését.
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: Üzemanyag ellátás 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, felelet-kiegészítős, felelet-alkotásos,
elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények
mérésére és értékelésére irányul:
•
•
•
•
•
•

Tisztában van a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének felépítésével, az egyes
elemek felelősségével és főbb feladataival.
Ismeri a logisztikai és támogató feladatok végrehajtásának főbb szabályzóit.
Ismeri a munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok főbb szabályzóit.
Ismeri az üzemanyag ellátás rendszerét, annak főbb elemeit és funkcióit, valamint a
vonatkozó szabályzókat.
Ismeri az üzemanyag szakbeosztott állomány feladatait, felelősségét, valamint a tevékenységükre vonatkozó főbb szabályzókat.
Ismeri az üzemanyag szakanyagokat, valamint azok minőségbiztosításával kapcsolatos
feladatokat és eljárásokat.
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•

Ismeri az üzemanyag szaktechnikai eszközöket, azok üzemeltetésének szabályait és eljárásait.

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:
- A Magyar Honvédség logisztikai rendszerére vonatkozó feladatok:
10 %
- Logisztikai feladatok végrehajtására vonatkozó szabályzók és eljárások: 10 %
- Munka-, tűz- és környezetvédelem főbb szabályzói és eljárásai:
10 %
- Üzemanyag ellátás rendszere és főbb szabályzói:
20 %
- Üzemanyag szakbeosztott állomány főbb feladatai, a tevékenységükre vonatkozó főbb szabályzók:
30%
- Szakanyag ismeret:
10 %
- Szaktechnikai eszköz ismeret:
10 %
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: Üzemanyag töltőállomás üzemeltetése
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a vizsgatevékenység során az alábbi feladatokat hajtja végre:
• Üzembiztonsági, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés (Kritikus fontosságú tevékenységek)
• Érkező hajtóanyag szállítmány átvétele. (Tárolótér üzemre történő felkészítése, okmányolás)
• Hajtóanyag kiszolgálása „hőerőgép hajtóanyag tartályába”, töltőponton keresztül. (Érkező technikai eszközök irányítása, bevezetése töltősorra, okmányolás)
• Hajtóanyag kiadása ömlesztve (ÜTG feltöltése) (Tárolótér üzem utáni feladatinak végrehajtása, okmányolás)
• ÜTG lefejtés saját szivattyúval, átfolyásmérőn keresztül
• Tankolás végrehajtás, IBC tartályba
• Hajtóanyag felszívása elasztikus tartályból
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

60 %

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelése ellenőrző lista alapján történik melyet a vizsgáztató
szervezet készít el az alábbi szempontok figyelembevételével:
•
•

Kritikus fontosságú tevékenységek
30 %
Érkező hajtóanyag szállítmány átvétele. (Tárolótér üzemre történő felkészítése, okmányolás)
15 %
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•
•
•
•
•

Hajtóanyag kiszolgálása „hőerőgép hajtóanyag tartályába”, töltőponton keresztül. (Érkező technikai eszközök irányítása, bevezetése töltősorra, okmányolás) 10 %
Hajtóanyag kiadása ömlesztve (ÜTG feltöltése) (Tárolótér üzem utáni feladatinak végrehajtása, okmányolás)
15 %
ÜTG lefejtés saját szivattyúval, átfolyásmérőn keresztül
10 %
Tankolás végrehajtás, IBC tartályba
10 %
Hajtóanyag felszívása elasztikus tartályból
10 %

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a kritikus fontosságú tevékenységek mindegyikét végrehajtotta és a megszerezhető összes pontszám legalább 75 %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:
• Vizsgálandó anyag (motorbenzin, gázolaj, fagyálló hűtőfolyadék)
• Fajsúlymérő
• Htp/1 szakszabályzat
• Üzemanyag töltő gépkocsi (RÁBA H-25, URAL-4320)
• IBC konténer
• Telepített elasztikus tartály (25 m3)
• Tábori üzemanyag szolgálati helyiség berendezés és okmányok
• Raktári nyilvántartások
• Anyagmozgás bizonylatok
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 Htp/1 szabályzat használata megengedett. Számológép, illetve számolási célra mobiltelefon
használható.
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.
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