10315021 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légédelmi rakéta
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 (Légvédelmi rakéta 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 (Légvédelmi rakéta 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:
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt), olyan személy, aki
a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a műveleti terveknek és
technikai leírásoknak megfelelően telepíteni, álcázni és harci munkát végezni a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít. Folyamatosan képezi
magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a
szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és
alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.
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: -

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: 578

8.2

Maximális óraszám: 713

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Lőelmélet
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: 75
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 93
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

1

Képes a rendszeresített eszközeivel utasítás szerinti harcfeladat
ellátására.

Ismeri a rakétahajtás és a rávezetés
alapjait. Ismeri a
légvédelmi rakéta
tűzkiváltás sajátosságait.

Elkötelezett az ágazatra jellemző fegyverzet és haditechnikai eszközök szakszerű, rendeltetésüknek megfelelő használatára.

2

Légi támadás esetén beazonosítja a különböző repülő eszközöket, és azok típusait megkülönbözteti.

Ismeri és megkülönbözteti az idegen
országokban
alkalmazott repülő

Elkötelezett az idegen
országokban
alkalmazott repülő
eszközök megisme-

Az elöljárói feladatszabás figyelembevételével, önállóan
alkalmazza és üzemelteti a rábízott
fegyverzetet
és
haditechnikai eszközöket.
A vizuális célfelismerés módszerével,
önállóan elvégzi, az
adott légi támadó-

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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eszközöket, azok
főbb paramétereit,
alkalmazott fegyverzetüket.

3

Felhasználói szinten kezeli az
alapvető irodatechnikai szoftvereket.

Alkalmazói szinten
ismeri az alapvető
irodatechnikai
szoftvereket.

résében, mely alapvető kritériuma a
légvédelmi
harc
sikeres megvívásának.
Fogékony a legújabb
irodatechnikai szoftverek alkalmazására.

eszköz
típusának
azonosítását.

Önállóan képes a
szoftverek használatára.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Technikai ismeretek
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: 250
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 310
Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

1

Üzemelteti az ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai
eszközöket.

Elkötelezett az ágazatra jellemző fegyverzet és haditechnikai eszközök szakszerű, rendeltetésüknek megfelelő használatára.

Az elöljárói feladatszabás figyelembevételével, önállóan
alkalmazza és üzemelteti a rábízott
fegyverzetet
és
haditechnikai eszközöket.

2

A karbantartási terveknek megfelelően elvégzi az ágazatra jellemző fegyverzeti és haditechnikai eszközök karbantartását.

Alkalmazói szinten
ismeri az ágazatra
jellemző fegyverzetet és haditechnikai
eszközöket, azok
harcászattechnikai
adatait, telepítésüket,
bontásukat,
álcázásukat, akár
bonyolult körülmények között is.
Átfogóan ismeri az
ágazatra vonatkozó
fegyverzeti és haditechnikai eszközöket, illetve azok
karbantartására
vonatkozó előírásokat.

Felelősséget vállal
az általa üzemeltetett fegyverzeti és
haditechnikai eszközök állagmegóvásáért.

3

Kezeli az általános infokommunikációs és információvédelmi
eszközöket,
rádióforgalmazást
hajt végre, esetenként angol
nyelven is.

Törekszik az ágazatra jellemző fegyverzeti és haditechnikai
eszközök állagmegóvására, alapvetően
preventív
módon.
Szükség
szerint
kezdeményezi kis-,
közép- és nagyjavítások
elvégzését.
Kiemelt
értékként
tekint a rábízott harci
technikára.
Nyitott az infokommunikáció és információvédelmi területen jelentkező gyorsan fejlődő új trendek
befogadására,
elsajátítására.

4

Folyamatos felkészülése során
alkalmazza a szimulációs eszközöket.

Elkötelezett a folyamatos felkészültségi
szintjének növelésére.

Önállóan képes a
szakmai ismereteinek és kompetenciáinak fejlesztésére.

Magabiztosan ismeri a szakterületén használt infokommunikációs és
információvédelmi
eszközöket, a rádióforgalmazás
rendszabályait.
Ismeri az ATLAS a
MARCUS
és
MARS szimulációs, valamint a cél-
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Betartja és betartatja
az infokommunikációs és információvédelmi eszközök
kezelésére vonatkozó rendszabályokat.

5

Az eszközök üzemeltetése során
betartja és betartatja a vonatkozó
biztonsági
rendszabályokat,
illetve a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

felismerő rendszereket.
Magabiztosan ismeri a vonatkozó
munka-, tűz- és
környezetvédelmi
előírásokat, illetve
a biztonsági rendszabályokat.

Parancsnoki
tevékenységéből adódóan szem előtt tartja a
vonatkozó biztonsági
rendszabályok, illetve a munka-, tűz- és
környezetvédelmi
előírások betartását
és betartatását.

Betartja és betartatja
a vonatkozó munka, tűz- és környezetvédelmi előírásokat,
biztonsági rendszabályokat. Felelősséget vállal kis-, fegyvernemi és szakalegysége tevékenységéért.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Szakharcászat
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: 198
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 248
Készségek, képességek
Ismeretek

1

Tervezi és vezeti kis-, fegyvernemi és szakalegysége harcát
(harcvezetés, tűzirányítás), bizonyos esetekben angol nyelven is.

Komplexitásában
ismeri a légvédelmi
harc sikeres megvívásához szükséges
nemzeti és NATO
dokumentumokat.

2

Együttműködési feladatokat hajt
végre nemzeti és szövetségesi
más haderőnemek, fegyvernemek
és szakcsapatok alegységeivel.

3

Az előírásoknak megfelelően
használja az általános és speciális
légvédelmi szimulációs programokat.

Ismeri és azonosítja
az idegen országokban alkalmazott
fegyverzeti és haditechnikai eszközöket. Ismeri az összhaderőnemi
harc
alapjait a lehetséges
nemzeti és NATO
együttműködés
módjait és platformjait.
Ismeri a szimulációs programok alkalmazási felületeit,
alkalmazási módjait
és metodikáját.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Kritikusan szemléli a
saját és a beosztott
állomány tevékenységét. Folyamatosan
javítja a felmerülő
hibákat, elkötelezetten végrehajtja parancsnokai utasításait.
Törekszik a nemzeti
és nemzetközi színtéren jó együttműködést kialakítani aminél
hatékonyabb
szakmai kommunikáció érdekében.

Vezeti, irányítja és
folyamatosan ellenőrzi kis-, fegyvernemi és szakalegysége tevékenységét.
Felelősséget vállal
beosztottjaiért.

Motivált a szimulációs
programok
alkalmazásában,
ezzel elősegítve saját
és a beosztottjai
kiképzettségi szintjének növelését.

Kiképzésen
vesz
részt, illetve önállóan kiképzést tart
szakalegységének a
speciális légvédelmi
szimulációs
programok alkalmazásával. Korrigálja saját és kis-,
fegyvernemi
és
szakalegysége
hibáit.

Parancsnoki iránymutatás mellett, a
vonatkozó rendszabályok betartásával
és
betartatásával
együttműködik
nemzeti és szövetségesi más haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok alegységeivel.

4

Kezeli az általános infokommunikációs és információvédelmi
eszközöket,
rádióforgalmazást
hajt végre, esetenként angol nyelven is.

5

Megköveteli a NATO és nemzeti
minősített információk kezelésére
vonatkozó rendszabályok betartását.

6

Képes ACO felvételére és a megszerzett célinformációk alapján
SSTO, SSREP továbbítására.

Magabiztosan ismeri a szakterületén
használt infokommunikációs és információvédelmi
eszközöket, a rádióforgalmazás rendszabályait.
Behatóan ismeri a
NATO és nemzeti
minősített információk
kezelésére
vonatkozó rendszabályokat.

Nyitott az infokommunikáció és információvédelmi területen jelentkező gyorsan fejlődő új trendek
befogadására,
elsajátítására.

Betartja és betartatja az infokommunikációs és információvédelmi eszközök
kezelésére
vonatkozó rendszabályokat.

Tudatos a NATO és
nemzeti minősített
információk kezelésében.

Ismeri a légvédelmi
tüzér (tűzszakasz)
üteg harcának és
tűzvezetésének
megszervezésének
előírásait

Nagy alapossággal
szervezi meg a kötelék harcát és tűzvezetését.

Felelősséget vállal
kis-, fegyvernemi
és
szakalegysége
NATO és nemzeti
minősített információk
kezelésére
vonatkozó rendszabályok betartásában
és betartatásában.
Felelősséget vállal
a rá bízott emberek
és harci technika
megóvásáért.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Kiképzés módszertan
9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

Sorszám
1

Vezeti szakalegysége kiképzési
foglalkozásait.

2

Tervezi, szervezi és irányítja a
beosztott állomány tevékenységét, oktatja a légvédelmi rakétatechnikai eszközök jellemzőit és
alkalmazási szabályait.

9.2

5

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 55
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 62
Készségek, képességek
Ismeretek
Ismeri az általános
katonai kiképzés és
a
szakkiképzés
sarokköveit.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Parancsnoki
tevékenységéből adódóan kész felelősséget
vállalni a rábízott
személyi állományért
és
haditechnikai
eszközökért.
Minőségorientált a
személyi állománya
kiképzettségében.

Felelősséget vállal
kis-, fegyvernemi
és
szakalegysége
tevékenységért.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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Parancsnoki iránymutatásnak megfelelően
önállóan
döntéseket hoz.

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 légvédelmi rakéta 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: Légvédelmi rakéta elméleti alapismeretek
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 kis-, fegyvernemi és szakalegysége harcát.
● Tisztában van a nemzeti és szövetségesi más haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok alegységeinek eljárásaival.
● Tisztában van az általános híradó és kommunikációs eszközök kezelésével, rádióforgalmazási szabályokkal.
● Ismeri az ágazatra jellemző fegyverzetet és haditechnikai eszközöket.
● Tudja a munka, tűz és környezetvédelmi előírásokat.
● Tisztában van a légi helyzetnek megfelelő légvédelmi (aktív, passzív) tevékenységekkel.
● Ismeri a légvédelmi rakéta oltalmazás során meghatározott légvédelmi szakharcászati
szabályokat.
● Tisztában van a lőelméleti szabályokkal.
● Ismeri a légvédelmi rakéta-technikai eszközök jellemzőit és alkalmazási szabályait.
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● Ismeri a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat.
● Tisztában van a légvédelmi rakéta kötelékek harc- és tűzvezetési pontjain alapvető
szakharcászati és nyilvántartási feladatokkal.
● Ismeri a NATO/EU/nemzeti minősített adatokat, információkat továbbító eszközöket.
● Ismeri a különböző légi járműveket, eszközöket és képes az azonosításukra, felderítésükre.
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

50 %

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:
- Légvédelmi rakéta típusismeret:
40 %
- Szakharcászat:
40 %
- Lőelmélet:
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: Légvédelmi komplex gyakorlat
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a technikai eszközön és berendezésein ellenőrzési, karbantartási feladatokat és azok dokumentálását hajtja végre. Az Magyar Honvédségben (MH) alkalmazott
légvédelmi rakétatechnikai eszközök biztonságos telepítése, bontása, álcázása, üzemeltetése, harci munka (parancsok, jelentések), szimulátor használata, célfelismerő
használatával.
A vizsgázó szóban ismerteti a végrehajtott feladatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokat.
11.3.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell
összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:
Az MH rendszeresített légvédelmi rakétatechnikai eszközök biztonságos kezelése, telepítése, bontása, álcázása, üzemeltetése, integráció:
40%
● Légvédelmi rakéta komplexumok és rakéták
● Felderítő és vezetési eszközök
● MISTRAL-2 légvédelmi rakétakomplexum típusismeret
● SA-6 (KUB) légvédelmi rakétakomplexum típusismeret
● SAMOC rendszer típusismeret
A légvédelmi alegység harctevékenysége:
30%
● Az alkalmazott NATO rövidítések gyakorlati alkalmazása
● A légvédelmi rakéta üteg híradásának megszervezése
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● A légvédelmi rakéta üteg harc- és tűzvezetése; centralizált-, decentralizált vezetés. ACO felvétele, SSTO, SSREP továbbítása
● Légvédelmi rakéta üteg (alegység) harcrendi elemei, ezek helyével szemben
támasztott követelmények
● Harcrend fogalma, a légvédelmi rakéta ütegek által kialakított harcrendek típusai
● Légvédelmi rakéta üteg mozgása (MOVEMENT MESSAGE), a harcrend elfoglalása
● Légvédelmi rakéta üteg harcbiztosítása
● Légvédelmi rakéta üteg technikai biztosítása
● Légvédelmi rakéta üteg (alegység) harctevékenysége
● Objektumok oltalmazásának sajátosságai
Légvédelmi szimulációs programok használata:
10%
● A MARCUS és MARS szimulációs rendszerek alkalmazása
● A célfelismerő rendszer alkalmazása
● Az ATLAS szimulátor alkalmazása
Célfelismerő használata:
20%
11.3.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.3.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

50 %

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:
● légvédelmi rakéta komplexumok főbb elemei
● alkalmazott lokátorok és C2 elemek
● szimulátor berendezések
● célfelismerő berendezések
● alkalmazott infokommunikációs és információvédelmi eszközök
● tablók, metszetek
● NATO és nemzeti szabályzatok, szakutasítások, STANAG-ek
● tanterem, projektor
● Check List-ek
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) használata megengedett. A Foglalkozási jegy és/vagy Részfoglalkozási jegy készítéséhez szükséges szabályzatok, segédletek használata megengedett.
Használható számítógép, számológép.
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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.
Vizsgáztatásra vonatkozó speciális előkészületek:
A képzést végrehajtó alakulat dolgozza ki a vizsga levezetési tervét. A levezetési terv tartalmazza: a vizsga tárgyát, célját, helyét, idejét, a vizsgák lefolyásának rendjét, a vizsgabizottság
működési rendjét, a vizsga értékelésének a rendjét, valamint a vizsga okmányainak leírását és
a vizsga anyagszükségletét. A levezetési tervhez mellékletként csatolni kell az írásbeli vizsga
feladatlapját, az írásbeli vizsga feladatlapjának javítási útmutatóját, valamint a szóbeli és a
gyakorlati vizsga tételsorát. A vizsga levezetési tervét a képzést végrehajtó alakulat parancsnoka legalább kettő héttel a vizsga előtt jóváhagyásra terjessze fel az MHP Haderőnemi
Szemlélőség légierő szemlélő részére.
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