10315023 számú Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész,
komendáns 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 (Katonai rendész, komendáns
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
3.2

1

Megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns
altiszt)
Szintjének besorolása

A megfelelő elem kiválasztandó.

1/12

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:
A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik rendész pályakezdő
altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére. Képesek békében és különleges jogrend kihirdetését követően (rendkívüli állapotban, szükségállapotban), hazai és műveleti területen egyaránt a rábízott alegység harckiképzésének, harcának, harctámogatásának, napi tevékenységének szervezésére és vezetésére, az alegység haditechnikai eszközei és anyagai alkalmazható állapotban tartására, rendész és komendáns szakfeladatok ellátásra. Legfontosabb
feladati közé tartozik a személyi állomány elhelyezési körleteinek biztosítása, szállítmányok,
személyek kísérése, a katonai rend-fegyelem fenntartása és ellenőrzése.
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: Alap Altiszti Tanfolyam elvégzését tanúsító okirat.

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. Érvényes legalább „B” kategóriájú gépjármű vezetői engedély

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: 525

8.2

Maximális óraszám: 564

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Általános katonai és őrszolgálati alapfeladatok
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: 166
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 176

Sorszám

1

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Képes az alapvető önvédelmi
technikák végrehajtására.

Ismeri az alapvető
állások, helyváltoztatások, az egyensúly
megtartásának és az
ellenfél kibillentésének technikáit, valamint a test- test elleni

Törekszik az önvédelmi
technikák
pontos,
szakszerű
végrehajtására.

Önállóság és felelősség mértéke
Önállóan és másokkal együttműködve képes az
alapvető önvédelmi technikák végrehajtására és az
ismeretek átadásá-

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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2

Képes a természetes és mesterséges akadályok leküzdésére

3

Teljesíti a hivatásos szolgálat
ellátásának fizikális követelményeit

4

Alaki fogásokat és tevékenységeket hajt végre egyénileg és
kötelékben.

5

A híradástechnikai eszközöket
rendeltetésszerűen használ.

6

Vészhelyzetben képes elsősegélyt nyújtására, újraélesztést
végrehajtására.

7

Képes őrparancsnoki feladatok
ellátására.

8

Őrszolgálatot, őrzési, objektum,
létesítményvédelmi feladatokat
lát el.

harc technikáit (támadó-védő technikák).
Ismeri a fegyverek és
szükségeszközök
használatának technikáit, a védekezést
és ellentámadást
fegyveres fenyegetettség esetén.
Ismerje az akadálypálya elemei leküzdésének technikáit.
Ismeri az erő, állóképesség és gyorsaság
fejlesztésének lehetőségeit, módszereit.
Ismeri a hivatásos
szolgálati
jogviszonyban álló személyekre
vonatkozó
törvényi és egyéb
jogi rendelkezéseket,
alaki szabályokat.
Ismeri a rendszeresített vezetékes és
vezeték nélküli hírközlési, hírtovábbítási eszközöket, azok
használatának szabályait.

Ismeri az elsősegélynyújtás általános és
speciális szabályait.
(BLS)

Ismeri az őrség erejét, összetételét, az
őrség alárendeltségét,
ellenőrzésének rendjét, az őrség felszerelését és fegyverzetét.
ismeri az őrség fegyverhasználatának
szabályait, rendjét,
használat előtti és
utáni feladatait.
Ismeri az alapvető
biztonságtechnikai
előírásokat, technikai
eszközöket.
Ismeri az ügyeleti,
járőrszolgálati, az
őrszolgálati, a készenléti szolgálati
formára, a szolgálat-
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ra, a hibák kijavítására.

Felelősnek érzi magát a fizikális felkészültségéért
Céltudatosan fejleszti
fizikai állóképességét, erőnlétét.

Önállóan
hajtja
végre az előírt
fizikai felkészülést
és felmérést.

Önmagára
nézve
kötelezőként fogadja
el a szolgálati feladatok ellátásának szabályait.

Betartja szervezetre vonatkozó jogszabályokat, normákat és előírásokat.
Döntéseiért
felelősséget vállal

Nyitott a feladatok
megértésére, motivált
azok sikeres végrehajtásában

Betartja a készülék
használatára
vonatkozó szabályokat.

Tiszteli az emberi
élet értékét, tudásához mérten aktívan
részt vesz az elsősegélynyújtásban.

Az emberi életet és
testi épséget veszélyeztető helyzetekben az elsősegélynyújtás egyes technikáit
önállóan
vagy együttműködésben alkalmazza
a gyakorlatban.

Határozott magabiztos fellépés, a kiadott
intézkedések pontos
ismerete, azok betartása és betartatása.

Önállóan képes az
őrséget megszervezni, a beosztott
állomány felkészítéséről gondoskodni, az ellenőrzések
önálló, lelkiismeretes végrehajtására.
Önállóság az okmányrendszer
felelőségteljes
precíz vezetésében.

Alkalmazkodik a
szolgálatteljesítéshez
kapcsolódó helyzetekhez és azokban
megfelelő teljesít-

Felismeri a döntéshelyzeteket, és a
rendelkezésre álló
információk alapján az adott hely-

ba lépés követelményeire, a tiltó rendszabályokra, az eligazításra, a beszámoltatásra és a szolgálatok ellenőrzésére
vonatkozó szabályokat.

ményt nyújt.

zetben elvárható
optimális döntést
hozza meg.

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Forgalomszabályzás
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: 15
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 16
Sorszám

1

2

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Képes forgalomszabályzó pontok üzemeltetésére.

Ismeri az állományra vonatkozó forgalomszabályzási
tevékenységeket,
azok
alkalmazási
lehetőségeit.

Vállalja az állomány folyamatos
fejlesztését.

Korrigálja
saját
vagy mások hibáit.

Képes
forgalomszabályzást
megtervezni, megszervezni és
működtetni, honi és műveleti
területen.

Ismeri és alkalmazza a közúti közlekedés
szabályokat,
forgalomirányítás
eszközeit.
A forgalmi és útviszonyokat
összefüggésében kezeli.

Felelőséget vállal a
forgalomszabályzás
szabályos és szakszerű végrehajtásáért. Figyelemmel
kíséri a beosztott
állomány feladatvégrehajtását

Önállóan
vezeti,
irányítja, ellenőrzi a
rábízott állomány
munkáját. Betartja
és betartatja a forgalomszabályzási
karjelzések használatára
vonatkozó
szabályokat.

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Katonai Rendész Járőr feladatok
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: 170
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 176

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

1

Képes Katonai Rendészeti ellenőrzést lefolytatni.

Ismeri a katonai
rendész
szolgálat
törvényi, rendeleti
hátterét, az általános előírásaikat.

Katonai Rendészeti
ellenőrzés
határozott,
biztonságos
végrehajtása.

2

Az adat és titokvédelemre vonat-

Ismeri a honvédség,

Azonosul az adatvé-

Sorszám
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Önállóság és felelősség mértéke
Szabályokban rögzítettek
szerint
képes a magasabb
beosztású személyek ellenőrzésére
is.
Betartja a honvéd-

kozó szabályok
kommunikál.

betartásával

3

Járőrszolgálatot, őrzési, objektum-védelmi feladatokat lát el.

4

Intézkedik saját elhatározásából,
felkérésre vagy utasításra. Saját
képességeinek,
lehetőségeinek
ismeretében határozottan lép fel.

5

6

mint egyedi, sajátos
feladatokat ellátó
szerv
működési
mechanizmusait.
Ismeri az ügyeleti,
járőrszolgálati, az
őrszolgálati, a készenléti szolgálati
formára, a szolgálatba lépés követelményeire, a tiltó
rendszabályokra, az
eligazításra, a beszámoltatásra és a
szolgálatok ellenőrzésére vonatkozó
szabályokat.
Ismeri a katonai
rendész intézkedések biztonsági és
taktikai alapelveit,
az intézkedésekkel
kapcsolatos
jogi
(büntető-, büntetőeljárásjogi-,
szabálysértési-,
közigazgatási-jogi)
követelményeket.
Felismeri az eltérő
jogállású személyeket és ismeri a velük
kapcsolatos
intézkedés szabályait. Tisztában van
a személyi szabadságot nem korlátozó, és a személyi
szabadságot korlátozó intézkedésekkel.

delmi és titoktartási
követelményekkel.

Alkalmazkodik
a
szolgálatteljesítéshez
kapcsolódó helyzetekhez és azokban
megfelelő teljesítményt nyújt.

Katonai Rendészeti
ellenőrzést határozottan, biztonságosan hajt végre.

Kényszerítő eszközt a szolgálati
szabályoknak megfelelően alkalmaz.

Ismeri a kényszerítő
eszközöket és ezek
alkalmazásának
alapvető követelményeit és elvárásait.

Önmagára
nézve
kötelezőnek tartja a
kényszerítő eszközök alkalmazására
vonatkozó
elvek
figyelembevételét és
szabályainak betartását

Elkészíti az intézkedésekhez
kapcsolódó dokumentumokat.

Ismeri a jelentésre,
feljelentésre, más
szolgálati
okmányok
kitöltésére
vonatkozó alaki és
tartalmi szabályokat.

Szakmai igényességre, szakszerűségre,
pontosságra törekszik munkája során.

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Értékszállítás biztosítási feladatok
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ségre
vonatkozó
általános
adatvédelmi,
ügyviteli,
titoktartási szabályokat

Felismeri a döntéshelyzeteket, és a
rendelkezésre álló
információk alapján
az adott helyzetben
elvárható optimális
döntést hozza meg.

Betartja a jogszerűség, szakszerűség,
arányosság, objektivitás, biztonság és
eredményesség
követelményeit.
Önállóan felismeri
és
mérlegeli
a
kényszerítő eszköz
használatának lehetőségét,
valamint
szükségességét

A
beosztásának
megfelelő
dokumentációt önállóan
vezeti

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 20
9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 24
Sorszám
1

2

Készségek, képességek

Képes a környezet folyamatos
megfigyelésére, értékelése.
Képes értékszállítási feladat
megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására.

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri a verbális,
nonverbális kommunikációt és
formáit.
Ismeri az értékszállítási eljárásrendeket és a
hozzá kapcsolódó
jogszabályokat.

Törekszik az éber,
gyors és határozott
döntéshozatalra.

Döntéseiért és a feladatvégrehajtásáért
felelőséget vállal.

A cselekvési vázlatokat igényesen
dolgozza ki, értékszállítás közben
határozottan lép fel.

Önállóan dolgoz ki
cselekvési változatokat.
Helyzetfelismerés
alapján azonnal dönt,
határozottan és következetesen irányítja
beosztottjait.

9.1.5 Programkövetelmény-modul neve: Biztosító rendész szolgálat feladatai
9.1.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5
9.1.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.5.2.1 Minimális óraszám: 85
9.1.5.2.2 Maximális óraszám: 94
Sorszám

Készségek, képességek

1

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat a
szolgálati érintkezés szabályinak
megfelelően.

2

Őrszolgálatot, őrzési, objektum,
létesítményvédelmi feladatokat
lát el.

Ismeretek
Ismeri a szolgálati
alapismeretek fogalmait, a parancs,
utasítás végrehajtására és a szolgálati
érintkezésre vonatkozó előírásokat.
Ismeri a jogrendszer felépítésének
logikáját, a honvédségre vonatkozó jogszabályok és
az ezzel összefüggő egyes jogágak
alapfogalmait.
Ismeri az ügyeleti,
járőrszolgálati, az
őrszolgálati, a
készenléti szolgálati formára, a szol-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Elismeri az elöljáró
jogát az utasítások,
parancsok kiadására
és irányítói szerepét
tiszteletben tartva
hajtja végre a számára meghatározott
feladatokat. Beosztottainak munkáját
megszervezi, őket
határozottan irányítja.

Betartja a honvédségre vonatkozó
jogszabályokat,
normákat és előírásokat. Döntéseiért
felelősséget vállal.

Alkalmazkodik a
szolgálatteljesítéshez
kapcsolódó helyzetekhez és azokban
megfelelő teljesít-

Felismeri a döntéshelyzeteket, és a
rendelkezésre álló
információk alapján az adott hely-

gálatba lépés követelményeire, a tiltó
rendszabályokra,
az eligazításra, a
beszámoltatásra és
a szolgálatok ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

3

Beléptetési pontokon személyeket, járműveket, okmányokat
ellenőriz, elvégzi az ehhez kapcsolódó ellenőrzési feladatoka

ményt nyújt. Gondoskodik a feladat
végrehajtását befolyásoló munkafeltételek meglétéről.

Ismeri a beléptetés,
ellenőrzés elveit,
formáit, módjait.
Ismeri a személyek
és gépjárművek
okmányait, azok
biztonsági jegyeit
és hamisításuk
jellemző megjelenési formáit.

A normákat és etikai
elvárásokat helyesen
az adott helyzetnek
megfelelően alkalmazza

zetben elvárható
optimális döntést
hozza meg.

Ismereteire, tapasztalataira támaszkodva folyamatos
útmutatás és irányítás nélkül elvégzi a
számára meghatározott feladatokat.
A feladat elvégzése
során keletkező,
hatáskörébe tartozó
döntéseket meghozza.

9.1.6 Programkövetelmény-modul neve: Béketámogatói feladatok
9.1.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6
9.1.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.6.2.1 Minimális óraszám: 69
9.1.6.2.2 Maximális óraszám: 78
Sorszám

1

2

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Képes telepített és mobil Ellenőrző Áteresztő Pontot (EÁP) üzemeltetni.

Ismeri és alkalmazza az EÁP-ra vonatkozó
hatályos
műveleti eljárásokat, harcbiztosítási
feladatokat.

Tudatosan alkalmazza a parancsnoki,
irányítási fogásokat.

Képes tömegkezelési feladok
ellátására, beosztásának megfelelő szintű feladatok megszervezésére és irányítására.

Ismeri a tömegkezelési
feladatok
eljárásrendjét, azok
alkalmazásának
szabályait.
Tisztában van a
tömegkezelési
tevékenységére
vonatkozó gyakorlati ismeretekkel, az
oszlatás formáihoz
igazodó csoportok
alakzatainak felépítésével, mozgásával. Tudja a tevékenység során alkalmazott vezényszavakat.
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Felelőségteljesen,
határozottan, késlekedés nélkül képes a
meghatározott
feladatot végrehajtani,
végrehajtatni.
Nehéz, megterhelő
helyzetekben is törekszik teljesítőképességének megőrzésére, fenntartására.

Önállóság és felelősség mértéke
A meghatározottak
szerint képes az
EÁP
telepítésére
kezelésére, és áttelepítésére a kapott
utasítás,
parancs
alapján.

A kialakult helyzetnek megfelelően
önállóan vagy elöljáró utasításai szerinti feladatvégrehajtás, a rábízott
állomány irányítása, hibáinak folyamatos korrigálása,
Feladata elvégzése
érdekében
tevékenységét, magatartását
másokkal
összehangolja.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

9.2

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A katonai rendész, komendáns kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas, hanem képes csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák
fejlesztésére konfliktushelyzetek felismerésére és azok szakszerű kezelésére. Emellett képes az önálló
feladat - és probléma megoldására, hiszen munkáját a kiscsoportos vagy önálló tevékenység jellemzi.
Feladatának végrehajtása során a jogszabályok ismerete és azok alkalmazásának készsége, valamint az
előírt és íratlan szabályok követése kiemelkedő fontosságú. Határozott és következetes fellépés és
feladat végrehajtás jellemzi bármilyen tevékenységét, kiemelten a személy és objektumvédelem, szállítmánykísérés területén.

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: Katonai Rendész 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
feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére
irányul:
•
•
•
•
•
•

Tisztában van a személy és gépjármű ellenőrzés módszereivel, előírásaival és annak végrehajtási lehetőségeivel.
Ismeri a rábízott személyi állomány vezetésére, irányítására vonatkozó speciális katonai előírásokat.
Ismeri a személyi szabadságot korlátozó és személyi szabadságot nem korlátozó intézkedéseket.
Tisztába van az előállítás, feljelentés, figyelmeztetés jogszabályi hátterével és alkalmazhatóságának különbségeivel.
Tisztába van a meghatározott eljárásrendekkel, azokat képes alkalmazni.
Ismeri a szakfeladatok ellátásához szükséges jogszabályok, szabályzók, intézkedések pontjait.

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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40 %

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
- Álltalános katonai ismeretek
25 %
- Őrszolgálati ismeretek
5%
- Forgalomszabályzási ismeretek
5%
- Katonai Rendész Járőr ismeretek
30 %
- Értékszállítás biztosítási ismeretek
5%
- Biztosító rendész szolgálat ismeretek
15 %
- Béketámogatói ismeretek
15 %
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: Békeműveleti feladatok
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó egy komplex gyakorlati feladatot hajt végre melynek során parancsot ad, irányítja a beosztott állomány munkáját
és önállóan hajt végre a helyzetnek megfelelő szituációs gyakorlatot. A vizsga során
három részfeladatot hajt végre a vizsgázó, melyek a következők:
A. vizsgarész: Ellenőrző Áteresztő Pont üzemeltetése ellenőrzési, feladatok végrehajtása, kialakult helyzetek kezelése.
-

EÁP-ba bevont segítő állomány eligazítása, feladatszabása.
EÁP építéséhez szükséges szervezési feladatok, műszaki ismeretek.
Az előírt eljárásrendek alkalmazása.
A bevont segítő (EÁP szolgálati személyek) állomány irányítása.
Jelentési rend alkalmazása, híradó eszközök kezelése (szabályos hírváltás).
Alkalmazkodás a végrehajtás folyamán kialakult szituációkhoz.

B. vizsgarész: Békeműveleti lőgyakorlat végrehajtása.
- Fegyverkezelés készsége.
- Lőgyakorlat eredménye (fokozott figyelemmel a vétlen célokra).
C. vizsgarész: Katonai Rendész Járőr intézkedés végrehajtása.
-

Intézkedéstaktikai eljárásrend végrehajtása (személy – és gépjármű átvizsgálás).
Igazoltatás végrehajtása.
Szabályzatismeret.
Határozottság, fellépés és következetesség.

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

A
-

55 %

Állomány eligazítása, feladatszabása.
Szervezési feladatok, műszaki ismeretek ismerete
Az előírt eljárásrendek alkalmazása.
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-

A bevont segítő (EÁP szolgálati személyek) állomány irányítása.
Jelentési rend alkalmazása, híradó eszközök kezelése (szabályos hírváltás).
Alkalmazkodás a végrehajtás folyamán kialakult szituációkhoz.
vizsgarész

B
-

10 %

Fegyverkezelés készsége.
Lőgyakorlat eredménye (fokozott figyelemmel a vétlen célokra).
vizsgarész

C
-

35 %

Intézkedéstaktikai eljárásrend végrehajtása (személy – és gépjármű átvizsgálás).
Igazoltatás végrehajtása.
Szabályzatismeret.
Határozottság, fellépés és következetesség.

11.3.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A. vizsgarész: 20 perc
B. vizsgarész: 20 perc
C. vizsgarész: 20 perc
11.3.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

60

%

A. vizsgarész: 55 %
B. vizsgarész: 10 %
C. vizsgarész: 35 %
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:

Tanterem, Író eszköz, Ellenőrző áteresztő pont készlet, Pirotechnikai anyagok, Vaklőszer,
Lőtér, gyakorlótér, Rendszeresített gépkarabély, géppisztoly, pisztoly és a lőfeladat végrehajtásához szükséges lőszermennyiség, Egyéni védőeszközök, Személygépjárművek, Rendészeti
szakfelszerelés,
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:
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Csak a feladat ellátásához rendszeresített szakfelszerelés és a különböző szabályozók alapján
meghatározott szolgálati okmányok használhatóak. A vizsgázó a feladatmegoldás során a
többi vizsgázót bevonhatja mint segítőt.
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 a meghatározott bemeneti követelményekkel. Beiskolázás folyamán előnyt jelent, ha
legalább 5 éves szolgálati viszonnyal, az adott területen releváns külszolgálati tapasztalattal,
angol nyelvből államilag elismert legalább alapfokú (B1) komplex típusú bizonyítvánnyal
vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel, amennyiben a beosztás
ellátásához szükséges, rendelkezik nemzetbiztonsági bevizsgálással.
Vizsgáztatásra vonatkozó speciális előkészületek:
Szakmai felelős által jóváhagyott levezetési terv alapján kerül végrehajtásra, amely tartalmazza az
időrendi beosztást, valamint a vizsga sikeres végrehajtásához szükséges anyagi-technikai és humánerőforrás feltételeit.
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