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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
189/2008. (VII. 28.) Korm.

rendelete
egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását

érintõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a
következõ új 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter helyettesíti.”

2. §

A külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a honvédelmi miniszter
helyettesíti.”

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet a következõ új 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter helyettesíti.”

4. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter helyettesíti.”

5. §

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a követ-
kezõ új 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben az oktatási és kulturális
miniszter helyettesíti.”

6. §

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm.
rendelet a következõ új 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben az oktatási és kulturális
miniszter helyettesíti.”

7. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a követ-
kezõ új 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdé-
sében meghatározott esetben az önkormányzati miniszter
helyettesíti.”

8. §

Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdé-
sében meghatározott esetben a pénzügyminiszter helyet-
tesíti.”
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9. §

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ
új 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a szociális és munkaügyi
miniszter helyettesíti.”

10. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a 32. § után a
következõ új III/A. fejezettel egészül ki:

„III/A. fejezet

A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

„32/A. § A honvédelmi miniszter a Kormány honvéde-
lemért felelõs tagja.

32/B. § A honvédelmi miniszter az e rendeletben és más
jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban
meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök hatá-

rozatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdé-

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és dön-
tés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl, és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-
tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl,

j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészíté-
sében és nyomon követésében.

32/C. § (1) A honvédelmi miniszter a honvédelemért
való felelõssége körében elõkészíti különösen

a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról,

c) a rendkívüli állapot, a szükségállapot, az Alkotmány
19/E. §-a szerinti eset, a veszélyhelyzet és a megelõzõ vé-
delmi helyzet idején alkalmazandó részletes szabályokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.

(2) A honvédelmi miniszter a honvédelemért való fele-
lõssége körében elõkészíti különösen az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott helyzetek idején bevezetendõ
rendkívüli intézkedések tervezeteit.

32/D. § A honvédelmi minisztert a központi államigaz-
gatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. §
(2) bekezdésében meghatározott esetben a külügyminisz-
ter helyettesíti.”

11. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
12. §-a a következõ új f) ponttal egészül ki:

(A miniszter a közigazgatási informatikáért viselt fele-
lõssége körében)

„f) gondoskodik az Informatikai Közháló Program mû-
ködtetésérõl.”

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) Hatályát veszti a miniszterek helyettesítésének rend-
jérõl szóló 4/2007. (VI. 28.) ME rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 6. §-ában a „Kormány tagjai” szövegrész helyébe
a „központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai” szöveg, a „szabályozott” szövegrész helyébe
a „meghatározott” szöveg,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
11. §-ában a „Kormány tagjai” szövegrész helyébe a „köz-
ponti államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tag-
jai” szöveg, a „szabályozott” szövegrész helyébe a „meg-
határozott” szöveg,

c) az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 13. §-ában a
„Kormány tagjai” szövegrész helyébe a „központi állam-
igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai” szöveg,
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a „szabályozott” szövegrész helyébe a „meghatározott”
szöveg,

d) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet
15. §-ában a „Kormány tagjai” szövegrész helyébe a „köz-
ponti államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tag-
jai” szöveg, a „szabályozott” szövegrész helyébe a „meg-
határozott” szöveg
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A honvédelmi miniszter
17/2008. (VII. 18.) HM

rendelete
a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének f) pontjában
foglalt feladatkörömben – a szociális és munkaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyet-
értésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra, a miniszter alárendeltségébe, közvetlen és fenntar-
tói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteinek összességére.

(2) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a honvé-
delmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések fel-
sorolását.

(3) E rendelet 2–4. számú melléklete határozza meg a – ki-
zárólag katonai oktatási intézményekben oktatható – katonai
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a külön
jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az
Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az
Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljá-
rási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések
között.

(5) E rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a szakmai
ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tar-
tozó meghatározásokat.

2. §

(1) A rendelet mellékleteiben felsorolt szakképesítések
megszerzése céljából szakmai vizsga szervezésére a kato-
nai szakképzõ iskola jogosult.

(2) A katonai szakképesítések tekintetében a kamarák
jogkörét a szakmai követelményekben meghatározott ka-
tonai szervezetek gyakorolják.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban
foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejez-
ni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jog-
szabályi követelmények szerint a képzés befejezését követõ
1 évig, de legkésõbb 2010. március 1-ig van lehetõség.

(3) A hatályon kívül helyezett szakmai és vizsgaköve-
telményekhez tartozó szakképesítések tekintetében a szak-
mai vizsga megszervezésére elnyert jogosultság, a felnõtt-
képzést folytató intézmény nyilvántartásba vétele, továbbá
az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben, vala-
mint az Országos szakmai szakértõi névjegyzékben sze-
replés az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rend-
jérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellék-
leteként kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesíté-
sei esetében az e rendelet 5. számú mellékletében megje-
lölteknek megfelelõen, a külön jogszabályokban meghatá-
rozott határidõig érvényes.

4. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 15/2004. (VI. 18.) HM ren-
delet,

b) a katonai szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 15/2004. (VI. 18.) HM rende-
let módosításáról szóló 34/2005. (VIII. 24.) HM rendelet.

(2) Az (1) bekezdés 2008. augusztus 2-án hatályát
veszti. A 4. § 2008. augusztus 3-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

A honvédelmi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása (ágazatonként),
amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai Szakmacsoport
megnevezésesorszáma azonosító száma megnevezése

1. 355. 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat)

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

31 863 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes II.

2. 354. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltetõ)

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, átvitel- és
kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, elektronikai mûszerész)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ ágazat, katonai
informatikai-rendszer üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat, lokátormûszerész)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat, rakétamûszerész)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, rádiórendszer
üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, navigációs
rendszer üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, fénytechnikai
rendszer üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti
fegyvertechnika szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti
mûszertechnika szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti rádiótechnika
szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, repülõgép
sárkány-hajtómû szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, helikopter
sárkány-hajtómû szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, ruházati ellátó)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, élelmezési ellátó)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, üzemanyag ellátó)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(rádióelektronikai felderítõ ágazat,
rádióelektronikai felderítõ)

1062 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai Szakmacsoport
megnevezésesorszáma azonosító száma megnevezése

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(vegyivédelmi technikai üzemeltetõ
ágazat, vegyivédelmi technikai
üzemeltetõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, gépjármû szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, harcjármû szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, fegyvermûszerész)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, ABV-védelmi)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, elektronikai
hadviselés)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, harckocsizó)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, könnyûlövész)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta
és tüzér)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, mûszaki)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, tüzér)

52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, felderítõ)

52 863 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.

3. 356. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(parancsnoki ágazat, hadmûveleti és
kiképzési beosztott)

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(parancsnoki ágazat, vezénylõzászlós)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(ügyviteli ágazat, ügyviteli szakember)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat, páncélos
gépjármû technikus)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat, mûszaki gép
technikus)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat,
fegyverzettechnikai technikus)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, rádióelektronikai
felderítõ)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, katonai felderítõ)

54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági)
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2. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD TISZTHELYETTES II.
(AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyet-
tes II. (az ágazat megjelölésével)

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés
Azonosítószám: 31 863 02 0100 31 01
Megnevezés: Alapfokú katonai vezetõhelyettes II.

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 0310

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés megnevezése
Szakképzési
évfolyamok

száma
Óraszám

Honvéd tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

1 1120

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével

tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai elõképzettség: állam által elismert bármely

szakképesítés
Elõírt gyakorlat: 2 év szerzõdéses katonai szolgálat
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Idõtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: az alapkiképzés végén
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Alapfokú katonai veze-
tõhelyettes II.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével

tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai elõképzettség: állam által elismert bármely

szakképesítés
Elõírt gyakorlat: 2 év szerzõdéses katonai szolgálat
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális idõtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 630
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés idõtartama (fogyatékkal élõk

esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem
igénylõ foglalkozásai

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ
leírása:

Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Ágazati szaktevékenységet végez

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

52 863 01 1000 0000 Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)
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IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0789–06 Katonai alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó elõírásait
Kezeli és karbantartja az egyéni lõfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Lõgyakorlatokat hajt végre
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Mûszaki feladatokat végez
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Békefenntartó feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bõvíti és elmélyíti ismereteit
Edzi testét
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Munka-, tûz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Betartja a katonai jog és etika szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Társadalomtudományok
C Honvédelem
B Kommunikáció-alapismeretek
B Vezetési alapismeretek
A Általános testnevelési mozgásismeret
A Speciális katonai mozgásismeret
B Szolgálati szabályzat
B Alaki mozgások
B Általános harcászat
A Általános lõelmélet és gyakorlat
B Kiképzés módszertana
C Mûszaki kiképzési alapismeretek
C Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
B Térképészeti és tereptani alapismeretek
C Egészségügyi alapismeretek
C Logisztikai alapismeretek
B Híradó alapismeretek
C Gépjármûparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
C Béketámogatói alapismeretek
C Terror elleni harc

C Polgári katonai együttmûködés
C Katonai elhelyezési alapismeretek
C Katonai etikai és viselkedésismeretek
C Jogi ismeretek
C Információvédelmi alapismeretek
B Munka-, tûz- és környezetvédelem
C Katasztrófaelhárítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
5 Egyéni lõfegyverek használata
4 Tájékozódás eszközeinek használata
4 Rendszeresített híradó eszközök használata
5 Egyéni felszerelés használata

Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Pontosság
Erõs fizikum
Tûrõképesség
Kitartás
Kézügyesség
Testi erõ

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtõ készség

Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített

technikai eszközöket
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a

NATO-egyezményes jelöléseket és terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölé-

sek és terminológia használatára
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati felada-

tok végrehajtása során elõírt biztonsági rendszabályokat
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó felada-

tok és viselkedési normák elsajátítására

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1065



Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Számítástechnika
C Technikai ismeretek
C NATO ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintû számítógéphasználat

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0724–06 Kisalegység parancsnok feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Kezeli a rendszeresített híradástechnikai eszközöket
Beosztottait felkészíti a rendszeresített híradástechnikai

eszközök kezelésére
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Kiképzésen részfoglalkozásokat vezet
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentu-

mokat készít
Alkalmazza a katonai életet szabályzó törvényeket, ren-

deleteket és intézkedéseket
Alkalmazza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Alkalmazza a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Karbantartja a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Beszabályozza a rendszeresített fegyvereket és irány-

zékokat
Belövi a rendszeresített fegyvereket
Felismeri a rendszeresített fegyverek alkalmazása köz-

beni akadályokat
Elhárítja a rendszeresített fegyverek alkalmazása köz-

beni akadályokat
Katonai kisközösséget hoz létre
Katonai kisközösséget formál és erõsít
Feltárja és mûködteti a kisalegység kommunikációs

csatornáit
Kommunikációs zavarokat szüntet meg
Megelõzi az emberi konfliktusokat
Kezeli az emberi konfliktusokat
Szervezi a kisalegység harctevékenységét
Szervezi a kisalegység harci támogatási és biztosítási

tevékenységét
Vezeti a kisalegység harcát és tüzét
Vezeti a kisalegység harci támogatási és biztosítási

tevékenységét
Alkalmazza a rendelkezésre álló haditechnikai eszközö-

ket (a lehetõségek optimális kihasználásával)
Rendkívüli esetben, vagy megbízás esetén helyettesíti

a rajparancsnokot
Karbantartja a rendelkezésre álló haditechnikai eszkö-

zöket (a lehetõségek optimális kihasználásával)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Dokumentáció
B Katonai kommunikáció
C Haditechnikai eszközök
C Technikai igénybevétel
B Katonapszichológia
B Vezetéselmélet
A Szakharcászat
A Szaklõkiképzés
B Csapatkiképzés
C Fegyverzettechnikai eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0724–06 Kisalegység parancsnok feladatok

A 31 863 02 0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes II. megnevezésû részszakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzését

tanúsító bizonyítvány
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Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes
teljesítése

„B” kategóriás jogosítvány megléte
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl

szóló igazolás
„B” kategóriás jogosítvány megléte

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0789–06 Katonai alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex katonai feladatok (alaki, általános harcászati,

lõgyakorlati, tereptani, mûszaki, híradási, vegyivédelmi,
egészségügyi, békefenntartási, kiképzésmódszertani,
katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatok) vég-
rehajtása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szabályzati elõírások (szolgálati, gépjármû parancsnoki

és igénybevételi, lõelméleti, tereptani, logisztikai ismere-
tek) alkalmazása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 80%
2. feladat: 20%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyi számítógép kezeléssel kapcsolatos feladat

elvégzése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
NATO-ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0724–06 Kisalegység parancsnok feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex katonai szakfeladatok (szakharcászati, szak-

lõgyakorlati, kiképzési tevékenység) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 360 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kisközösségek, kisalegységek vezetése (szakharcásza-

ti, kiképzésmódszertani, vezetéselméleti ismeretek alkal-
mazása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, fegyverzettechnikai és harcjármû típus- és

üzemeltetési ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszt-
helyettes II. (kisalegység parancsnok ágazat) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében

1. vizsgarész: 60%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 30%

A 31 863 02 0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes II. megnevezésû részszakképesí-
téshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egé-
szében

1. vizsgarész: 100%

A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszt-
helyettes II. (kisalegység parancsnok ágazat) megnevezé-
sû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 863 02
0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhe-
lyettes II. megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 25%
3. vizsgarész: 75%

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyi-
kének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgasza-
bályzattól eltérõ szempontjai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Honvéd tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

Alapfokú katonai
vezetõhelyettes II.

Egyéni felszerelés és védõeszközök X X

Egyéni fegyverzet X X

Térképészeti szakanyagok X X

Számítógép konfigurációk X

Szoftverek (Windows, Office) X

Mágneslemezek, CD-k, adathordozók X

Nyomtatók X

Belsõégésû motorok típus, mûködés és kiszolgáló rendszerei oktató
tablósor

X

Motorok és mûködtetõ rendszerek metszetei X

Lõszerek oktató tablósor X

Tüzérségi fegyver típusonkénti oktató tablók X

Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok X X

Gyakorló fegyverek, aknák X X

Metszett fegyverek, aknák X X

Gyakorló robbanó töltetek X X

Gyakorló lõszerek és metszetek X X

Oktató fali tabló sorozatok X X

Mûködést szemléltetõ fali tablók X X

Lõelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok X X

Célzást gyakorló és ellenõrzõ készülékek X X

Oktató makettek X X

Haditechnikai eszközök X X

Harcjármûtechnikai eszközök X X

Fegyverzettechnikai eszközök X X

Híradóeszközök X X

Harcanyagok X X

Oktatástechnikai segédeszközök X X

Információhordozók X X

Oktatófilmek, prezentációk X X

Ágazati képzés szakanyagai X

VII.

Egyebek

A Szakmai és Vizsgakövetelményben szereplõ képzések Kamarai Jogkört Gyakorlói:

Ssz. Azonosító szám A szakképesítés / részszakképesítés megnevezése Kamarai Jogkört Gyakorló

1. 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

2. 31 863 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes II.

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve
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3. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD TISZTHELYETTES I.
(AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos képzési jegyzékben szereplõ adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 863 01 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyet-
tes I. (az ágazat megjelölésével)

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés

Azonosítószám: 52 863 01 0100 33 01
Megnevezés: Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 0210

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés megnevezése
Szakképzési
évfolyamok

száma
Óraszám

Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)

1 1320

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Idõtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: az alapkiképzés végén
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Alapfokú katonai veze-
tõhelyettes I.

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével ta-

núsított iskolai végzettség
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális idõtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 630
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés idõtartama (fogyatékkal élõk

esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést
igénylõ foglalkozásai

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ
leírása:

Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Szakirányú alaptevékenységet végez
Ágazati alaptevékenységet végez
Ágazati szaktevékenységet végez

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0789–06 Katonai alapfeladatok
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A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó elõírásait
Kezeli és karbantartja az egyéni lõfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Lõgyakorlatokat hajt végre
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Mûszaki feladatokat végez
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Békefenntartó feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bõvíti és elmélyíti ismereteit
Edzi testét
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Munka-, tûz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Betartja a katonai jog és etika szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Társadalomtudományok
C Honvédelem
B Kommunikáció-alapismeretek
B Vezetési alapismeretek
A Általános testnevelési mozgásismeret
A Speciális katonai mozgásismeret
B Szolgálati szabályzat
B Alaki mozgások
B Általános harcászat
A Általános lõelmélet és gyakorlat
B Kiképzés módszertana
C Mûszaki kiképzési alapismeretek
C Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
B Térképészeti és tereptani alapismeretek
C Egészségügyi alapismeretek
C Logisztikai alapismeretek
B Híradó alapismeretek
C Gépjármûparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
C Béketámogatói alapismeretek
C Terror elleni harc
C Polgári katonai együttmûködés
C Katonai elhelyezési alapismeretek
C Katonai etikai és viselkedésismeretek
C Jogi ismeretek
C Információvédelmi alapismeretek
B Munka-, tûz- és környezetvédelem
C Katasztrófaelhárítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
5 Egyéni lõfegyverek használata
4 Tájékozódás eszközeinek használata
4 Rendszeresített híradó eszközök használata
5 Egyéni felszerelés használata

Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Pontosság
Erõs fizikum
Tûrõképesség
Kitartás
Kézügyesség
Testi erõ

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtõ készség

Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített

technikai eszközöket
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a

NATO-egyezményes jelöléseket és terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölé-

sek és terminológia használatára
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati felada-

tok végrehajtása során elõírt biztonsági rendszabályokat
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó felada-

tok és viselkedési normák elsajátítására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Számítástechnika
C Technikai ismeretek
C NATO ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintû számítógéphasználat

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat szak-
irányú alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Légijármûvekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Nyomásmérést végez a légijármûvek üzemeltetése során
Térfogatmérést végez a légijármûvek üzemeltetése során
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légi-

jármûvek üzemeltetési rendszerében
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechni-

kai munkavégzés során
Elektrotechnikai mérõmûszereket alkalmaz a légijár-

mûvek üzemben tartása során
Elektrotechnikai mérõmûszerekkel méréseket hajt vég-

re a légijármûvek kiszolgálása során
Légijármûvek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait

vizsgálja
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijármûvek

üzemben tartásával kapcsolatosan
Tüzelõ- és kenõanyagokat, speciális folyadékokat és

gázokat használ a légijármûvek üzemeltetése során

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A mérõ- és ellenõrzõ eszközökkel kapcsolatos

alapfogalmak és csoportosításuk
C A mérõeszközök méréstechnikai jellemzõi
C Az egyszerû hosszmérõeszközök, szögmérõeszkö-

zök, a mérõeszközök pontossága, a nagypontossá-
gú hossz- és szögmérõeszközök, idomszerek, azok
pontossága

B A mérési alapelvek, mérési hibák
C Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakor-

lati felhasználása
C Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az

egyen- és váltakozó áramú hálózatok legfontosabb
jellemzõi

C A légijármûvek üzemeltetése során alkalmazott
elektronikai mérések gyakorlati végrehajtása

C A légijármûvek építésében használatos fõbb szer-
kezeti anyagok tulajdonságai

C Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellem-
zõi

C A légijármûvek üzemeltetése során alkalmazott
egyszerû hosszmérõeszközök, nyomásmérõk és
térfogatmérõ eszközök és mûszerek gyakorlati
alkalmazása

C A folyadékok nyomásmérõ eszközei, a mérési eljá-
rások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és baleset-
védelmi elõírások

C A gázok nyomásmérõ eszközei, a mérési eljárások,
a mérésekkel kapcsolatos munka- és balesetvé-
delmi elõírások

C A légijármûvek sárkányszerkezete, hajtómûvei,
fegyverzeti, valamint az elektromos és rádiótechni-
kai rendszerek általános mélységben

C A légijármûvek rádiótechnikai rendszereinek
ismerete általános mélységben

C A légijármûvek elektromos, mûszer és oxigén
rendszereinek ismerete általános mélységben

C A légijármûvek fegyverzeti rendszereinek ismerete
általános mélységben

C A légijármûvek hajtómûveinek ismerete általános
mélységben

C A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általá-
nos mélységben

C A repülõgép sárkányszerkezetének ismerete általá-
nos mélységben

C Az egyen- és váltakozó áramú mérõ-átalakítók mû-
ködése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Légijármûvekkel kapcsolatos általános informá-

ciók feldolgozása és megértése
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4 Villamos rajzjelek értelmezése
4 Számolási készség
4 Mennyiségérzék
4 Anyagfajták megkülönböztetése

Személyes kompetenciák:
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Türelmesség

Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerezõ képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Értékelés
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Kontroll (ellenõrzõképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
Áttekintõ képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0792–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ, fedélzeti rádiótechnika szerelõ,
fedélzeti fegyvertechnika szerelõ ágazati
alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijármûveken
Beosztási szintjének megfelelõen a légijármûveken a

technológiai utasításokban meghatározott üzemeltetési
feladatokat lát el

Légijármûvek fülkéjében üzemben tartási feladatokat
hajt végre

A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmek-
nek megfelelõen feladatot hajt végre

A légijármû-szerelõre vonatkozó mértékben a légügyi
törvényben és rendeletekben megfogalmazott elõírásokat
megismeri és az elõírt szabályok szerint feladatot hajt
végre

Repülõ harctevékenység végrehajtásakor mérnök-mû-
szaki biztosítást hajt végre

A repülõtéri kiszolgáló különleges gépjármûveket
(indító kocsi, hidraulika-nyomásbiztosító, oxigén töltõ
stb.) üzemelteti és üzemeltetését irányítja

Kiszolgáló különleges gépjármûveket használ az üzem-
ben tartási rendszerben

Szakághelyettesítõ gyakorlatokat hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A légijármûvek üzemben tartása során végrehaj-

tandó kiszolgálási és csapatszintû javítási munkák
rendszere és formái

C Az üzemben tartás általános és szakterületére
vonatkozó speciális szabályok

C Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése,
szervezeti felépítése

C A repülõ kiképzés és a repülõ harctevékenység
repülõ-mûszaki biztosításának gyakorlati alkalma-
zása

C A légijármûvek üzemeltetése során végrehajtandó
szerelési munkák

C Szerszámok használata
C Munkakörülmények biztosításának alapjai
C Légijármûvek üzemben tartása során szükséges

fülkeismeret

C Repülõ harctevékenység végrehajtásakor a mér-
nök-mûszaki biztosítás végrehajtása

C Kiszolgáló gépjármûvek használata a légijármû-
vek üzemben tartása során

B Kiszolgáló gépjármûvek gyakorlati használata
C Szakághelyettesítõ gyakorlatok végrehajtásának

formái, speciális szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Üzemben tartás végzése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Különleges gépjármûvek használata
3 Különleges gépjármûvek használata az üzemben

tartás során
3 Szakághelyettesítõ munkák végzése

Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Térlátás
Szervezõkészség
Önfegyelem
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kezdeményezõkészség
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Információgyûjtés
Következtetési képesség
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Problémaelemzés, -feltárás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0793–06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika
szerelõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálóza-

tok vizsgálatát
Karbantartja a légijármû fedélzetén alkalmazott fegyve-

reket
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Légijármû fedélzeti megsemmisítõ eszköz típusait ke-
zeli, karbantartja

Légijármû fedélzeti célzókészülékeinek mûködõképes-
ségét ellenõrzi

Légijármû fedélzeti fegyverrendszer és fegyvervezérlõ
rendszereit ellenõrzi

Légijármû üzemben tartását végzi
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az anyagok villamos jellemzõi
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alap-

fogalmak
C Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
C A mérési hibák okai és csoportosítása
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C A különbözõ fedélzeti fegyverrendszerek osztá-

lyozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátossá-
gai, elhelyezkedése a légijármû fedélzetén

B A különbözõ kisegítõ rendszerek, berendezések,
eszközök

B A robbanóanyag fogalma, felosztása, tulajdonsá-
gai és felhasználási területei

C A robbanás kémiai folyamatának elmélete
C A rombolóhatás lényege
C A fedélzeti lõfegyverek felosztása, mûködése, har-

cászati-mûszaki adatai és velük szemben támasz-
tott fõbb követelmények

C A ballisztika fogalma, felosztása
B A lõfegyverek belsõ ballisztikája
B A repülõfedélzeti lõfegyverek lõszerei, lõszergyúj-

tói, azok szerkezete és mûködése
B A repülõbombák felosztása, felépítése, jellemzõ

paraméterei
B A bombagyújtók felosztása, felépítése, mûködése
C A repülõfedélzeti rakéták osztályozása, szerkezeti

felépítése és kialakítása
C A rakéta részei, a tolóerõ létrehozása
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
B A négypólusok
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C Bázison végrehajtandó üzemben tartási munkák
B A repülõfedélzeti rakéták irányítási rendszerei és

rávezetési módszerei
C Az autonóm- és távirányítás irányítási rendszere
C A szárny alatti tartók, fegyver elõbeépítések, füg-

gesztõ és indító berendezések rendeltetése, szerke-
zeti felépítése, mûködése

C A megsemmisítõ eszközök leválasztásának vezér-
lése, a harci-vészoldás és indítás, illetve ledobás
folyamata

C A mereven és mozgathatóan beépített lõfegyverek
vezérlõ rendszere

A A rakétafegyverzet indításvezérlõ rendszere
B A repülõgépvezetõ-fülkébe lépés szabályai, a mû-

szerek, kapcsolók elhelyezése, funkciói, alaphely-
zete

C A repülõfedélzeti lõfegyverek szét- és összeszere-
lése, karbantartása, javítási ciklusai, sajátosságai

C A repülõfedélzeti rakétarendszer, függesztõ- és
oldó rendszerek mûködése, részei, azok elhelyez-
kedése

C A légijármû célzó és navigációs rendszerének mû-
ködése, részei, elhelyezkedése, mûködõképességé-
nek ellenõrzése

A A légijármû szakanyag ellátásának és szakanyag
gazdálkodásának rendszere, tartalma, okmányai

C Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek
az adott munkaterületen biztonságos munkavég-
zéshez és a balesetek megelõzéséhez

A Az adott szervezet mérnök-mûszaki biztosításának
objektumai, épületei és azok funkciói

B A mûszaki dokumentációs munkák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Fegyverzeti eszközök használata
4 Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
4 Villamos tér értelmezése
4 Mágneses tér értelmezése
4 Egyenáramú hálózatok elemzése
4 Szinuszos hálózatok értelmezése
4 Háromfázisú hálózatok értelmezése
4 Négypólusok értelmezése
4 Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
4 Fegyverzeti fajták értelmezése
4 Robbanóanyagok és eszközök értelmezése
4 Fedélzeti megsemmisítõ eszközök értelmezése
4 Fedélzeti megsemmisítõ eszközök osztályozása
4 Fedélzeti célzókészülékek felépítésének értelme-

zése
4 Fegyverzeti eszközökkel kapcsolatos üzemben tar-

tási munkák

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Felelõsségtudat
Önállóság

Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Körültekintés, elõvigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Intenzív munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0794–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálóza-

tok vizsgálatát
Vizsgálja az energiaellátó-rendszereket és a hajtómû-

vek villamos rendszereit
Vizsgálja a segéd-üzemi rendszereket
Vizsgálja az ellenõrzõ mûszereket
Vizsgálja az elektronikus automatikarendszereket
Üzembentartja a repülõgépet
Végrehajtja a szakmai csapatgyakorlatot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az anyagok villamos jellemzõi
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alap-

fogalmak
C Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C A nyomásfajták és a levegõnyomás vevõk és átala-

kítók felépítése
C Sebességmérés, magasságmérés elve és a sebes-

ségmérõk, magasság- és sebességadók mûködése
C A túlterhelés fogalma, túlterhelés ellen védõ rend-

szer felépítése, mûködése
B A villamos rendszerek hálózati elemei, felépítése

(vezetékek, kapcsolók, nyomógombok, relék, kon-
taktorok, hálózatvédõ automaták)

C Villamos gépek felépítése, mûködése
C Akkumulátorok szerkezeti sajátosságai, felépítése,

mûködése
C Hajtómûindító-rendszerek általános felépítése, és

az elemek mûködése (programvezérlõ automata,
gyújtórendszerek, elektromágneses hidraulika- és
oxigéncsapok)

C A két- és háromszabadságfokú pörgettyûk tulaj-
donságai és alkalmazási lehetõségei

C Az irányszög-rendszer rendeltetése, felépítése és
mûködése

C A robotpilóta-rendszer rendeltetése, felépítése és
mûködése

C Az adatrögzítõ-rendszer rendeltetése, felépítése és
mûködése

C Egy konkrét hajtómûindító-rendszer mûködése
C Az utánégetõ-rendszer rendeltetése és felépítése

C A hajtómû szabályozórendszere
C A vezérlés és kormányozhatóság egységes rend-

szerének a felépítése és mûködése
B A veszélyes üzemmódok központi jelzõrendszeré-

nek a felépítése és mûködése
C A tüzelõanyag-ellátás és -jelzés rendszerének a fel-

építése és mûködése
A A légijármûveken végzett munkák biztonsági

rendszabályai
C A villamos paraméterek mérésére alkalmas univer-

zális mérõmûszerek felépítése, kezelése
C A mûhorizont-rendszer ellenõrzõ berendezésének

a rendeltetése és kezelése
C Az irányszög-rendszer ellenõrzõ berendezésének

a rendeltetése és kezelése
C A robotpilóta-ellenõrzõ berendezésének a rendel-

tetése és kezelése
C Az oxigénrendszer ellenõrzõ berendezésének a

rendeltetése és kezelése
B A légijármû szakanyag ellátásának és szakanyag

gazdálkodásának rendszere, tartalma, okmányai
A Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek

az adott munkaterületen a biztonságos munkavég-
zéshez és a balesetek megelõzéséhez

C Az adott szervezet mérnök-mûszaki biztosításának
objektumai, épületei és azok funkciói

A Mûszaki dokumentációs munkák
B A négypólusok
C A mérési hibák okai és csoportosítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
4 Villamos tér értelmezése
4 Mágneses tér értelmezése
4 Egyenáramú hálózatok elemzése
4 Szinuszos hálózatok értelmezése
4 Háromfázisú hálózatok értelmezése
4 Négypólusok értelmezése
4 Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
4 Pneumatikai rendszerek értelmezése
4 Energiaellátó-rendszerek és a hajtómûvek villa-

mos rendszereinek értelmezése
4 Elektronikus automatikarendszerek értelmezése
4 Segéd-üzemi rendszerek tanulmányozása
4 Ellenõrzõ mûszerek használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Felelõsségtudat
Önfegyelem

Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Lényegfelismerés
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Okok feltárása
Rendszerezõ képesség
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0795–06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika
szerelõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálóza-

tok vizsgálatát
Vizsgálja a légijármûvek híradó rendszeréhez tartozó

rádiótechnikai berendezéseket
Üzemben tartja a repülõgépet
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az anyagok villamos jellemzõi
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alap-

fogalmak
B Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptör-

vényei
B A négypólusok
B Rádiótechnikai eszközökkel kapcsolatos üzemben

tartási munkák
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C Elektroncsövek és félvezetõk mûködési elve, jel-

lemzõi
C Elektroncsövekkel és félvezetõkkel felépített alap-

kapcsolások
C Egyenirányító és erõsítõ kapcsolások mûködése
C Elektroncsöves és tranzisztoros oszcillátorok mû-

ködése
C Az elektromágneses hullám elõállítása, terjedése,

jellemzõi
C Közép- és rövidhullámú antennák kialakítási elve
C A moduláció fogalma, modulációs rendszerek
C A fedélzeti hírközlõ és rádiónavigációs berende-

zések
C Az impulzus fogalma, fajtái, jellemzõi
C A mikrohullámú alapismeretek
C Hullámvezetõk, tápvonalak
C Mikrohullámú antennák és aktív eszközök
B Rádiólokáció alapjai
C Rádiólokátorok felosztása mûködési elvük szerint

C A híradórendszer üzemeltetése és mûszaki kiszol-
gálása során alkalmazott ellenõrzõ és mérõmû-
szerek

C Adott típusú légijármû híradó rendszeréhez tartozó
rádiótechnikai berendezések

C A rávezetõ rendszerhez tartozó rádiótechnikai be-
rendezések

C A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó
rádiótechnikai berendezések

C A felismerõ és figyelmeztetõ rendszerhez tartozó
rádiótechnikai berendezések

C A felderítõ és célzó rendszerhez tartozó lokátor-
technikai berendezések

A Általános baleseti és biztonsági rendszabályok
C A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök,

szerszámkészletek elhelyezése, a szerszámok, föl-
di kiszolgáló eszközök rendeltetésszerû használata

C A berendezések be- és kiszerelése, szerelési mun-
kák biztonsági rendszabályai

C A híradórendszer üzemeltetése és mûszaki kiszol-
gálása során alkalmazott ellenõrzõ és mérõmûsze-
rek, az idõszakos munkák tartalma, hibafeltárás
módja

B Az ellenõrzõ berendezések segítségével történõ
hibafeltárás, hibajavítás, és a munkák utáni vissza-
ellenõrzés

C A berendezések üzemképességének ellenõrzése,
hibafeltárás, javítás és a munkák utáni visszaellen-
õrzés

C A rendszer üzemeltetése és mûszaki kiszolgálásá-
hoz szükséges ellenõrzõ és mérõmûszerei szaksze-
rû kezelése

C A légijármû szakanyag ellátásának és szakanyag
gazdálkodásának rendszere, tartalma, okmányai

A Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek
az adott munkaterületen a biztonságos munkavég-
zéshez és a balesetek megelõzéséhez

C Az adott szervezet mérnök-mûszaki biztosításának
objektumai, épületei és azok funkciói

A A mûszaki dokumentációs munkák
C A mérési hibák okai és csoportosítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
4 Villamos tér értelmezése
4 Egyenáramú hálózatok elemzése
4 Szinuszos hálózatok értelmezése
4 Háromfázisú hálózatok értelmezése
4 Négypólusok értelmezése
4 Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
4 A felderítõ és célzó rendszerhez tartozó lokátor-

technikai berendezések használata
4 Adás és vételtechnika értelmezése
4 Mágneses tér értelmezése
4 Mikrohullám értelmezése
4 A légijármûvek híradó rendszeréhez tartozó rádió-

technikai berendezések használata
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4 A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó
rádiótechnikai berendezések használata

4 A rávezetõ rendszerhez tartozó rádiótechnikai be-
rendezések használata

4 A felismerõ és figyelmeztetõ rendszerhez tartozó
rádiótechnikai berendezések használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önfegyelem

Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Logikus gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0796–06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alapte-
vékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történõ

tevékenységekre vonatkozó általános munka- és tûzvédel-
mi, speciális környezetvédelmi elõírásokat

Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyûjtését,
szakszerû tárolását

Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök elõírás sze-
rinti tárolását, karbantartását, szakszerû bevételezését,
kiadását és ellenõrzi azok meglétét

Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Betartja és betartatja az anyagok minõségbiztosítási elõ-

írásait, különös tekintettel a veszélyes, valamint romlandó
anyagokra

Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítõ
foglalkozásokat tart, felkészíti õket a várható feladatokra

Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek mun-
káját

Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Telepíti a hadtáp alegységek szervezeti elemeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munka-, baleset- és tûzvédelmi szabályok
D A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, sza-

bályai és alapvetõ okmányai

D A HACCP-rendszer és az anyagok minõségbizto-
sítási követelményei

C A hadtáp alegységek szervezete, rendeltetése, fel-
adatai, kapacitása

C A hadtáp és szakági ellátás rendszere
C A hadtáp és szakági gazdálkodási szabályzók
D Alegységek feladatai és tevékenysége
C Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyag-

mozgások végrehajtására vonatkozó szabályok,
követelmények

D Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vo-
natkozó tudnivalók

C Az ellátásra vonatkozó szabályok
C Ellenõrzés rendszere, szempontjai és szabályai
D Környezetvédelmi elõírások
C Magatartási és etikai szabályok
C Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Számolási készség

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Konfliktuskerülõ készség
Segítõkészség
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerezõ képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés, értékelés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0797–06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevé-
kenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerû átvételét, kiadá-

sát, ruházati készletek frissítését
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Naprakészen vezeti raktári nyilvántartásait
Tervezi, szervezi az alegységek ruházati anyagainak

tisztacseréjét
Ellenõrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok

meglétét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A normák és ellátási követelmények rendszere
B A ruházati szakanyagok
B Az átadás-átvétel speciális szabályai
C A raktározási feladatok
C A szakági raktári és alegység nyilvántartások veze-

tése
C A textiltisztítási követelmények
B A ruházati szakanyagok sajátos ellenõrzési mód-

szerei
C Leltározási szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakági eszközprogram
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Érzékszervi észlelés
4 Raktározási és tûzvédelmi jelek értelmezése
3 Személyi védõfelszerelések használata
3 Raktári anyagmozgató eszközök használata
3 Tûzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Tapintás

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0798–06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevé-
kenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Elkészíti és pontosítja a szükséges számvetéseket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerû átvételét, táro-

lását és felhasználáshoz történõ kiadását
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és

konyhatechnikai eszközöket, felszereléseket
Naprakészen vezeti az elõírt okmányait (utalványozási

rend szerint)
Irányítja az ételek elkészítésének rendjét
Megszervezi és felügyeli az ételkiosztást
Megtervezi az étlapot
A higiénés rendszabályok betartásával megszervezi a

konyha tisztán tartását
Mûködteti a minõségbiztosítási rendszert

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A normák és ellátási követelmények rendszere
A Az átadás-átvétel speciális szabályai
C A raktározási feladatok
D A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechni-

kai eszközök, felszerelések üzemeltetése, bizton-
sági elõírásai

A A HACCP-rendszer ismerete, és betartásának, be-
tartatásának lehetõségei

B Az ételkészítés szabályai, technológiája
C Az étlapszerkesztés szabályai
C Ellenõrzési és leltározási szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakági eszközprogram
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Érzékszervi észlelés
3 Raktározási és tûzvédelmi jelképek értelmezése
4 Személyi védõfelszerelések használata
3 Veszélyes anyagok kezelése
3 Szaktechnikai eszközök használata
3 Raktári anyagmozgató eszközök használata
3 Tûzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0799–06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevé-
kenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok elõírás

szerinti tárolását
Ellenõrzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok meglé-

tét és mûszaki állapotát
Üzemelteti és karbantartja, a rendszeresített üzemanyag

szaktechnikai eszközöket és gépi berendezéseket
Szükség esetén megszervezi az üzemanyag szaktechni-

kai eszközök és gépi berendezések javítását
Szervezi és végzi az anyagok szakszerû átvételét, táro-

lását és kiadását, valamint az üzemanyag készletek frissí-
tését

Üzemelteti az üzemanyagtöltõ állomást
Megszervezi és betartatja az elõírt munka-, baleset-,

tûz- és környezetvédelmi rendszabályokat
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Végzi a különbözõ tároló és töltõeszközökbõl vett
üzemanyagminták elõírás szerinti tárolását és megõrzését

A szakutasításokban foglalt elõírásoknak megfelelõen
vezeti az okmányokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az üzemanyagok raktározása és speciális szabá-

lyai
C Az üzemanyag ellenõrzése, leltározása, speciális

szabályai
C Üzemeltetési, karbantartási szabályok, követelmé-

nyek
D A szaktechnikai eszközök javítására vonatkozó kö-

vetelmények
D Az üzemanyagtöltõ állomás mûködési rendje
A A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó mun-

ka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi rendszabá-
lyok

B Az üzemanyag mintavételére és vizsgálatára vo-
natkozó elõírások

C A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakági eszközprogram
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Érzékszervi észlelés
5 Raktározási és tûzvédelmi jelek értelmezése
3 Személyi védõfelszerelések használata
5 Veszélyes anyagok kezelése
3 Szaktechnikai eszközök használata
3 Raktári anyagmozgató eszközök használata
3 Tûzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üze-
meltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos szá-

mításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcso-

lástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmai-

ra, méréstechnikai ismereteire alapozva, méréseket és egy-

szerû számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
körökben

Szaktevékenységében MS Office programcsomag-ele-
meket alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az érintésvédelem elõírásai
C A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C Áramköri jelölések
B Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerû szá-

mításai, mérései
D A rendszerfejlesztés eljárásai
D Az információs hadviselés eszközei
D A NATO informatikai terminológiái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3 Gépírás
2 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Kapcsolási rajz készítése
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3 Folyamatábrák készítése
3 Szabadkézi rajzolás
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Terhelhetõség
Precizitás
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítõkészség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0801–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ,
átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üze-
meltetõ, elektronikai mûszerész ágazati
alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasz-

tott követelményeket, az információ- és informatikai biz-
tonság szabályait
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Törzsmunkája során, NATO híradó jeleket-jelzéseket
alkalmaz

Elõkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szak-
kiképzési foglalkozásokat

Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismere-
tek, ISDN technikai szolgáltatások alkalmazásával

Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A korszerû összfegyvernemi harc, a rádióelektro-

nikai hadviselés, az elektronikus információvéde-
lem, a harcbiztosítás rendszabályai

C A hírrendszerrel szemben támasztott követelmé-
nyek

D A Magyar Honvédség híradó és informatikai szol-
gálat felépítése, kapcsolatrendszere

C A híradó szolgálati személyek feladatai
C A NATO híradó jelek-jelzések
D A foglalkozás levezetésére történõ felkészülés
D A kiképzési program tartalma
B A foglalkozási jegy elkészítése
C A részfoglalkozás-vezetõk felkészítése
D A foglalkozás logisztikai biztosítása
B Az általános katonai és híradó szakkiképzési fog-

lalkozások levezetése
D Az összeköttetésnek megfelelõ antenna kiválasz-

tásának szabályai
D Az ISDN technika szolgáltatásai
C Az információbiztonság megteremtésével kapcso-

latos feladatok
C Az informatikai biztonság megteremtésének esz-

közei
B Angol nyelven hallott rádióforgalmazási szöveg

megértése
B Angol nyelven hallott rádióforgalmazási beszéd-

készség

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Kézírás
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Idegen nyelvû géphasználati feliratok értelmezése,

megértése
4 Gépírás
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Diagram olvasása, értelmezése
4 NATO jelek és jelzések értelmezése

5 Híradó és informatikai NATO jelek és jelzések
értelmezése

4 Komplex jelzésrendszerek
4 Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
4 Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Stressztûrõ képesség
Hallás

Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerezõ képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0802–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ
ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a rádióeszközök, eszközkomplexumok telepíté-

sével kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti a rádióeszközöket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcso-

latos szervezési és technikai feladatokat
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök

és eszközkomplexumok alkalmazói és felhasználói szintû
kiszolgálását

Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Szervezi a rádióeszközök, eszközkomplexumok õrzés-

védelmi feladatainak szabályos végrehajtását
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályo-

san lefolytatja a káreljárást
Megismeri és gyakorolja az elsõ beosztás ellátásának

katonai és szakmai tevékenységét
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történõ

csatlakozások rendszertechnikai feladatait
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleménye-

ket gyorsan, pontosan, hitelesen és szabályosan továbbít
Behatárol kezelõi szintû hibákat, üzemelési rendelle-

nességeket, azokat kiküszöböli
Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott

állomásokmányokat
Irányítja és ellenõrzi az állomást kiszolgáló személyzet

munkáját
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A katonai rádiótechnikai alapfogalmak alkalma-

zása
C A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsola-

tos szervezési és technikai feladatok
C A rádióeszközök és eszközkomplexumok szolgál-

tatásai
A A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
A A rádióeszközök és eszközkomplexumok szabá-

lyos telepítése és üzemeltetése
B A rádióeszközök és eszközkomplexumok rend-

szertechnikai alkalmazása
B A hírközpont elemeihez történõ csatlakozás szabá-

lyai
D Az információvédelmi rendszabályok üzemelte-

téskor
C Az információ gyors, hiteles és szabályos továb-

bítása különbözõ üzemmódokban
B A kezelõi szintû hibák, üzemelési rendellenessé-

gek behatárolása, azok kiküszöbölése
B A raj, állomás harckészültségi feladatainak begya-

korlásával és fenntartásával kapcsolatos tevékeny-
ségek

D A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmány-
rendszereinek kidolgozása, kulturált és pontos
vezetése

C A rádióforgalmazásban használatos kódok és rövi-
dítések alkalmazásának szabályai

C A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai
D A technikai normakövetelmények
D A gépírás normakövetelményei
B A III. osztályos fokozat teljesítésének követel-

ményei
C A rádióeszközök és eszközkomplexumok õrzés-

védelmi elõírásai
D A rádióeszközök és eszközkomplexumok logiszti-

kai biztosítása
D Az anyagi fegyelem
D A káreljárás szabályai
C A híradó és informatikai hálózatokhoz történõ

csatlakozások rendszertechnikai feladatai
D Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának,

ellenõrzésének szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Kézírás
5 Gépírás
5 Diagram olvasása, értelmezése
5 Komplex jelzésrendszerek
5 Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5 Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0803–06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltetõ ágazati szaktevékeny-
ségek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, esz-

közkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközö-

ket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcso-

latos szervezési és technikai feladatokat
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök

és eszközkomplexumok alkalmazói és felhasználói szintû
kiszolgálását

Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Szervezi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök,

eszközkomplexumok õrzés-védelmi feladatainak szabá-
lyos végrehajtását

Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan
lefolytatja a káreljárást

Megismeri és gyakorolja az elsõ beosztás ellátásának
katonai és szakmai tevékenységét

Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történõ

csatlakozások rendszertechnikai feladatait
A szolgáltatások maximális kihasználásával közle-

ményeket gyorsan, pontosan, hitelesen és szabályosan
továbbít

Behatárol kezelõi szintû hibákat, üzemelési rendelle-
nességeket, azokat kiküszöböli

Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott
állomásokmányokat

Irányítja és ellenõrzi az állomást kiszolgáló személyzet
munkáját

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A katonai átvitel- és kapcsolástechnikai alapfogal-

mak alkalmazása
C A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsola-

tos szervezési és technikai feladatok
C Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-

közkomplexumok szolgáltatásai
A A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
A Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-

közkomplexumok szabályos telepítése és üzemel-
tetése

B Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-
közkomplexumok rendszertechnikai alkalmazása

B A hírközpont elemeihez történõ csatlakozás szabá-
lyai
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D Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetés-
kor

C Az információ gyors, hiteles és szabályos továb-
bítása különbözõ üzemmódokban

B A kezelõi szintû hibák, üzemelési rendellenes-
ségek behatárolása, azok kiküszöbölése

B A raj, állomás harckészültségi feladatainak begya-
korlásával és fenntartásával kapcsolatos tevékeny-
ségek

D Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-
közkomplexumok okmányrendszereinek kidolgo-
zása, kulturált és pontos vezetése

C A forgalmazásban használatos kódok és rövidíté-
sek alkalmazásának szabályai

C A hírváltási feladatokat végrehajtásának szabályai
D A technikai normakövetelmények
D A gépírás normakövetelményei
B A III. osztályos fokozat teljesítésének követel-

ményei
C Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-

közkomplexumok õrzés-védelmi elõírásai
D Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és esz-

közkomplexumok logisztikai biztosítása
D Az anyagi fegyelem
D A káreljárás szabályai
C A híradó és informatikai hálózatokhoz történõ

csatlakozások rendszertechnikai feladatai
D Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának,

ellenõrzésének szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Kézírás
5 Gépírás
5 Diagram olvasása, értelmezése
5 Komplex jelzésrendszerek
5 Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5 Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0804–06 Híradó ágazat elektronikai mûszerész ága-
zati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Elvi kapcsolási rajzokat olvas és készít a szabványjelö-

lések alkalmazásával
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a

híradóeszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását
A biztonsági, munkavédelmi és tûzvédelmi elõírásokat

betartja és betartatja

Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó
mûszereket és mérési elveket

A mérési eredmények alapján mérési és mûszaki minõ-
sítési jegyzõkönyveket készít

A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemelte-
tési ismereteinek felhasználásával és a szükséges mérõesz-
közök alkalmazásával hibabehatárolást végez

A beosztásának megfelelõ szolgálati feladatot lát el
(készenlét fokozása, egyéb szolgálatok)

Technikai kiszolgálási feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelõ tárolással kapcsola-

tos feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelõ nyilvántartással kap-

csolatos feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelõ selejtítéssel kapcso-

latos feladatokat végez
A beosztásának megfelelõ vezetõi feladatokat lát el
Részt vesz a híradó szakfeladatok végrehajtásának tech-

nikai biztosításában
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire ala-

pozva szakmai feladatokat végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Villamosság és digitális technikai alapismeretek
D Elektronikai alapismeretek
D Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
D Elektronikai szakmai gyakorlat
B Mérések
B Szolgálati szabályzat ismeret
C Katonai vezetési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 Áramkör szimulátor kezelése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Információforrások kezelése
4 Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4 Blokkvázlat készítés
4 Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4 Elektronikai kapcsolási rajz készítés
4 Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4 Számolási készség
4 Mérõmûszerek kezelése
4 Rádióeszközök kezelése
4 Kapcsolástechnikai eszközök kezelése

Személyes kompetenciák:
Szervezõkészség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelõsségtudat
Önfegyelem

Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Információgyûjtés
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerekben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0805–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati

elemeket
Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és peri-

fériákat, ellenõrzi mûködésüket
A számítástechnikai programok általános felépítésére,

mûködésére, valamint a programozás alapvetõ eljárásaira
vonatkozó ismeretekre alapozva használja az általános és
speciális katonai programokat, beosztásának megfelelõen

Alkalmazza az adatbázis-kezelõ programokat, valamint
elemzéseket, kimutatásokat készít az adatbázis-kezelõ
programok által létrehozott adatbázisok felhasználásával

Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasz-
tott követelményeket

Feladat végrehajtás során alkalmazza a Magyar Hon-
védségben használt irodai programcsomag elemeit

Katonai tevékenységek informatikai támogatását végzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Híradó – informatikai központok, szolgálati sze-

mélyek, okmányok
C Számítógép-hálózatok hardver eszközeinek telepí-

tése és mûködésük ellenõrzése
C Számítógépek és perifériák felépítése és mûködése
D Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelõ

rendszerek funkciója
D Szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és prezentáció

bemutató programok
D Számítógép-hálózatok felépítése és hálózati funk-

ciói
D Katonai tevékenységek informatikai támogatási

lehetõségei

A szint megjelölésével a szakmai készségek: –
Személyes kompetenciák: –
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0806–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkal-

mazza a Magyar Honvédségben használt irodai program-
csomag elemeit

Végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és
kliens operációs rendszerek telepítését, alapfokú konfigu-
rálását és kezelését

Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek kon-
figurálását, és mûködteti azokat

Konfigurálja és alkalmazza a különbözõ böngészõ és
levelezõ programokat

Üzemelteti a katonai informatikai hálózatokat beosztá-
sának megfelelõen

Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemelte-
tési okmányait

Dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok
adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózatterve-
zõ szoftver segítségével

Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, háló-
zat-felügyeleti szoftvert kezel

Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinfor-
matikai szoftvert, alkalmazza a program alapvetõ szolgál-
tatásait

Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operá-
ciós rendszer alapszintû biztonsági funkcióit és konfigu-
rálja azok beállításait

Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai
rendszereire vonatkozó szabályzókat

Végzi az informatikai hálózat rendszerszintû kialakítá-
sát, konfigurálását, programösszetevõk telepítését

Részt vesz csapatgyakorlaton, megismeri és gyakorolja
az elsõ beosztás ellátásának katonai és szakmai tevékeny-
ségét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A Magyar Honvédségben alkalmazott server és

kliens konfigurálása
B A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai prog-

ramcsomag konfigurálása
B A Magyar Honvédségben alkalmazott levelezõ

rendszerek konfigurálása
B A Magyar Honvédségben alkalmazott hálózatter-

vezõ és dokumentáló szoftverek alkalmazása
C MH informatikai rendszerei
C NATO informatikai rendszerei
C MH informatikai stratégiája
C Hálózat felügyeleti tevékenység

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Hálózattervezõ alkalmazása
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3 Vírusirtó alkalmazása
3 Hálózati vázlat olvasása, értelmezése
3 Hálózati vázlat készítés
3 Diagramok olvasása, értelmezése
3 Diagramok kitöltése, készítése
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Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Felelõsségtudat
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Rendszerezõ képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0807–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész, rakéta-
mûszerész ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Megszervezi a foglalkozások logisztikai biztosítását, ál-

talános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozásokat
vezet

Kiképzési program alapján foglalkozás jegyet készít és
felkészíti a részfoglalkozás vezetõket

A villamosipari mûszaki ábrázolás alapjainak ismere-
tében mûszaki szabadkézi vázlatokat készít

Kezeli és alkalmazza a tevékenységi körébe vont eszkö-
zök szereléséhez, beszabályozásához, karbantartásához,
javításához szükséges mûszereket, szerszámokat és egyéb
berendezéseket

Az alapáramkörök jellemzõinek ismeretében egysze-
rûbb számításokat végez, elemzi a kapcsolási rajzokat
áramköri elemek, rajzjelek alapján

Üzemelteti a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél
rendszeresített lokátortechnikai eszközöket, és szükség
esetén részt vesz a javításában

A rádiólokáció fizikai alapjainak ismeretében alkalmaz-
za a különbözõ rádiólokációs eljárásokat (célparaméterek
különbözõ meghatározási módjai)

A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a
rádióforgalmazás szabályainak betartásával, rádió-össze-
köttetést teremt

Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoft-
vereket, szükség esetén képes a digitális lokátorok üzem-
módjainak módosítására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatási mód-

szerei

C A foglalkozások teljes körû logisztikai biztosításá-
nak megszervezése

D Elektronikus alapáramkörök felépítése
D Rádióadás- és vételtechnika alapjai
D Alapvetõ modulációs módok
D Rádiókészülékek, AM és FM vevõkészülék felépí-

tése
A Rádiólokációs eljárások
D A térletapogatás módjai
C A híradó eszközök mûködési elve, rádió-összeköt-

tetés megteremtése
D Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási

rendszerek IT támogatása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
2 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
2 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Felelõsségtudat
Önállóság
Fejlõdõképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Kezdeményezõkészség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Következtetési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0808–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A lokátortechnikai alegység eszközeinek alkalmazásá-

ban részt vesz, végrehajtja a magasabb készenléti fokoza-
tok és a készenlétfokozás rendszerének feladatait

Telepíti és tájolja a lokátort, értékeli a légihelyzetet a
megjelenített információk alapján

A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a
lokátortechnikai eszközök tárolására, szállítására és üze-
meltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat

Részt vesz a lokátortechnikai eszközök javításba adásá-
ban, és vezeti az üzemeltetési okmányokat
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Telepíti a mozgó lokátor javító mûhelyfelszerelést
Értékeli a zavarhelyzetet, és a rádiólokátor-állomás

funkcionális mûködési elvének ismeretében kezeli a loká-
torállomást, kiválasztja a legoptimálisabb üzemmódot

Beosztási szintjének megfelelõen részt vesz a lokátor-
technikai anyagok, eszközök, harcanyagok igénylési és
ellátási rendjének lebonyolításában

Végzi a földi felismerõ berendezés mint másodlagos
lokátor üzemeltetését, technikai állapotának ellenõrzését,
kódok cseréjét/betöltését

Ismeri a kezelõszervek rendeltetését, betartja és betar-
tatja a használatukra vonatkozó szabályokat

Végrehajtja a lokátor bekapcsolás elõtti és utáni ellenõr-
zését, értékeli a lokátor mûszaki paramétereit

Végrehajtja a technikai kiszolgálások mûveleti utasítá-
sokban meghatározott feladatait

Alkalmazza a jellemzõ meghibásodások hibakeresési és
hibabehatárolási módszereit

Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális
szabályait

Szakszerûen alkalmazza az általános és a speciális
mérõmûszereket a gyakorlatban

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A rádiólokációs felderítés alapjai
D Az információ-feldolgozás alapjai
C Készültségi, készenléti szolgálatok rendeltetése,

feladata
C A rádiólokációs felderítés, információ-feldolgo-

zás, információ-továbbítás alapjai
B A lokátorállomások bekapcsolásával, üzemelteté-

sével kapcsolatos rendszabályok
C A lokátorállomások egységeinek mûködési elve
B A lokátorállomások beszabályozása
C 3D-s lokátorok mûködési elve
B A rendszeresített lokátorok mûszaki szemléjének,

ellenõrzésének rendje
C A hibamegállapítás, behatárolás és elhárítás mód-

jának és módszereinek alkalmazási technikája
C A lokátortechnikai eszközök szerelésével, besza-

bályozásával és karbantartásával kapcsolatos alap-
vetõ mûveletek

B A lokátortechnikai eszköz üzemeltetése, életcik-
lusa során elõforduló anyagnyilvántartási folya-
matok

B A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszá-
mok, gépelemek, alkatrészek és anyagok jellemzõi

C A lokátortechnikai eszközök szerelésével, besza-
bályozásával és karbantartásával kapcsolatos alap-
vetõ szerelési mûveletek

A szint megjelölésével a szakmai készségek: –

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0809–06 Mûszerész ágazat rakétamûszerész ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörõ és légvédelmi)

eszközök harci alkalmazásában, és végrehajtja a magasabb
készenléti fokozatok és a készenlét fokozás rendszerének
feladatait

Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörõ és légvédelmi)
eszközökkel ellátott egységek tüzelés-elõkészítésében,
harctevékenységének vezetésében, végrehajtásában és
biztosításában

A légvédelmi rakéták lõelméleti alapjainak és a rakéta-
irányítási rendszerek ismeretében meghatározza és alkal-
mazza a rávezetési módszereket

Feladatvégrehajtás során betartja és betartatja a rakéta-
technikai eszközök tárolási és szállítási szabályait

Részt vesz a rakétatechnikai eszközök javításra adásá-
ban, és vezeti az üzemeltetési okmányokat

Beosztási szintjének megfelelõen részt vesz a fegyver-
zettechnikai anyagok, eszközök, harcanyagok igénylési és
ellátási rendjének lebonyolításában, az eszközök átadás-
átvételében

A rakétakomplexum részegységei (céladó és a vevõbe-
rendezés) felépítésének ismeretében kezeli az egyes rész-
egységeket

Meghatározza a települési helyet, telepíti és tájolja a
rakétakomplexumot

Az indítóállvány, vezérlõ és meghajtórendszer feladatá-
nak, felépítésének, mechanikus és elektromos részeinek
ismeretében üzemelteti az indítóállványt

Elõkészíti a gyakorló és gyakoroltató berendezéseket
kiképzési foglalkozásokhoz

Kezeli a rakéták idõszakos ellenõrzõ berendezéseit
Betartja és betartatja a rendszeresített rakétatechnikai

eszközök üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
elõírásokat és biztonsági rendszabályokat

Végrehajtja a rakétatechnikai eszközök, berendezések
bekapcsolás elõtti és utáni ellenõrzéseit, és értékeli annak
a mûszaki-technikai állapotát

Végrehajtja a technikai kiszolgálások mûveleti utasítá-
saiban meghatározott feladatokat

Alkalmazza a jellemzõ meghibásodások hibakeresési és
hibabehatárolási módszereit

Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális sza-
bályait

Betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök meg-
óvásának, tárolásának szabályait

Mérési és ellenõrzési feladatokat hajt végre az általános
és a speciális mérõmûszerek alkalmazásával
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az anyagjárandósági cikkek biztosításának szabá-

lyai
B Az igénybevételek szabályozása, a rendkívüli ese-

ményekkel kapcsolatos szakmai feladatok
C A rakétairányítási és rávezetési módok alapjai
C A rakétafedélzeti berendezések és irányítórendsze-

rek mûködése funkcionális blokkvázlat alapján
C Rakétatechnikai szakterületen használatos anya-

gok, javítási technológiák
C Rendszeresített ellenõrzõ berendezések mûködési

elve
C A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök meg-

óvásának szabályai, módszerei és karbantartásának
folyamata

B A fegyverzettechnikai eszközök speciális tárolási
és szállítási szabályai

A A munka-, környezet- és tûzvédelmi elõírások
C A szerelési alap- és részmûveletek végrehajtásához

kapcsolódó szakelmélet
C A rakétatechnikai eszközök szerelésével, beszabá-

lyozásával és karbantartásával kapcsolatos alapve-
tõ szerelési mûveletek

A szint megjelölésével a szakmai készségek: –

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0810–06 Rádióelektronikai felderítõ szakirányú és
ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Mûködteti a rendszeresített technikai eszközöket, vala-

mint adatokat gyûjt
Ellenõrzi a technikai eszközök mûködése során az üze-

mi paramétereket, szükség esetén módosítja azokat
Elõírt formában rögzíti az adatokat
Folyamatosan, pontosan vezeti az okmányokat
Üzemzavar esetén részt vesz a hiba behatárolásában,

a kisebb meghibásodásokat elhárítja
Beosztásának megfelelõen szolgálati rendben távírász

szolgálati feladatot lát el
Betartja a technikai eszközök megóvásának, tárolásá-

nak szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Híradástechnika
B Rádióelektronikai felderítés folyamata

E Híradásszervezés
B Szaktechnikai eszközök mûködtetése és kezelése
B Munkahelyek rendszertechnikai felépítése
D Hibafeltárás, hibajavítás lépései

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Felelõsségtudat
Rugalmasság
Stressztûrõképesség
Terhelhetõség

Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezõkészség
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Általános tanulóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenõrzõ képesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Felfogóképesség
Információgyûjtés
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0811–06 Rádióelektronikai felderítõ ágazati szakte-
vékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A rádióelektronikai felderítõ szaktechnikai eszközöket

mûködteti
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, elõ-

zetes analizálási és iránymérési feladatait
Végrehajtja a rádiótechnikai felderítés felfedési, ellen-

õrzési, elõzetes analizálási feladatait
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A rögzített adatokat beviszi a rendszeresített adatbázi-
sokba és a meghatározott csoportosításba rendezi

Adatokat továbbít és fogad a rendszeresített informati-
kai hálózaton

Az adatszerzés eredményérõl elkészíti a jelentéseit és
meghatározott formában és rendben továbbítja azokat

Javaslatot tesz a hatékonyabb mûködési feltételek kiala-
kítására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Távközlési rendszerek
B Adatszerzés folyamata, módszerei
B A rádióforgalmazás szabályai
B Az iránymérés folyamata
C Rádióhíradással kapcsolatos alapfogalmak
C Rádióforgalmi rendszerek csoportosítása
B Lokátortechnikai ismeretek
B A rádiótechnikai felderítés alapfogalmai
B Jelentési rendszer

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
4 Rendszeresített informatikai programok haszná-

lata

Személyes kompetenciák:
Monotónia-tûrés
Precizitás

Társas kompetenciák:
Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Rendszerezõ képesség
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0812–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-
meltetõ, navigációs rendszer üzemeltetõ,
fénytechnikai rendszer üzemeltetõ ágazati
alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Általános katonai és repülésbiztosító szakfoglalkozáso-

kat vezet
Foglalkozási jegyet, kiképzési programot készít a fog-

lalkozások levezetéséhez
Megszervezi a foglalkozás logisztikai biztosítását
A repülések biztosítása és a légiforgalom irányítása alapel-

veinek alkalmazásával szakmai feladatokat hajt végre
A katonai légiforgalom-irányító szolgálatok biztosítá-

sához szükséges szakmai feladatokat lát el

Felügyeli a fénytechnikai, a rádiónavigációs, a leszál-
lító és a légiforgalom-irányító szolgálatok számára bizto-
sított egyéb rendszereket és eszközöket

A beosztási szintjének megfelelõen rendszerfelügye-
leti/FRISZ ügyeletesi szolgálatot lát el

Betartja a rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez
elõírt rendszabályokat

Felismeri az alapvetõ áramköri elemeket és áramköröket
Értelmezi a mûködési vázlatokat, kapcsolási rajzokat
Elvégzi az elektromos hálózat/rendszer ellenõrzését
Végzi az alapvetõ méréseket az elektronikus hálózatokon

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Katonai kiképzés és nevelés alapfogalmai
B Kiképzési program felépítése, alkalmazásának sza-

bályai
C Kiképzési terv és a foglalkozási jegy elkészítésével

szemben támasztott tartalmi és formai követelmé-
nyek

A Foglalkozás levezetésének módszerei, gyakorlati
fogásai

B Foglalkozás logisztikai biztosításának megszerve-
zése

B Felügyeleti és vezérlõ technikai eszközök kezelése
A Repülésbiztosító eszközök földi ellenõrzésének

szabályai
B A repülések biztosításának és a légiforgalom irá-

nyításának alapelvei, feladatai
C A légiközlekedés irányításának nemzetközi és

hazai szervezetei, a katonai és polgári légiforga-
lom-irányító szolgálatok feladatai

B Repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszkö-
zök

A A repülõtér jellemzõi
B Híradó és FRISZ rendszerekben alkalmazott esz-

közök katonai és polgári szabványai
B Katonai repülések osztályozása, feladatai, végre-

hajtás rendje
A Híradó és FRISZ ügyeletesi szolgálat ellátására

vonatkozó rendszabályok
A A rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez elõ-

írt rendszabályok
C Alapvetõ áramköri elemek és alapkapcsolások

mûködése
B Különbözõ hullámformák és azok kialakításának

módjai
C Erõs- és gyengeáramú hálózatok jellemzõi
B Elektronikai jellemzõk méréstechnikája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
2 Angol nyelvû olvasott szakmai szöveg megértése
4 Kommunikációs eszközök használata
4 Irodatechnikai eszközök használata
3 Rendszerfelügyeleti tevékenység végzése
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Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Felelõsségtudat
Monotónia-tûrés
Önállóság
Döntésképesség
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Közérthetõség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Értékelés
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Okok feltárása
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelemmegosztás
Áttekintõ képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0813–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-
meltetõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kap-

csolatos életvédelmi és baleset-elhárítási elõírásokat és
szabályokat

Kiválasztja a megfelelõ telepítési helyet, és telepíti a
repülésbiztosító mobil rádióállomásokat

Az elõírt technológiai utasításoknak megfelelõen üze-
melteti, karbantartja a repülésbiztosító rádiórendszert

Ellátja a repülésbiztosító rádiórendszer logisztikai biz-
tosításának feladatait

Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer hibabehatárolását
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer kezelõi szintnek

megfelelõ mérését és a javítások végrehajtását
Híradástechnikai alapelveket alkalmaz
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapel-

veket
Gyakorolja a tervezett elsõ beosztáshoz szükséges kato-

nai és szakmai tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tûzvédelmi szabályok

A Életmentés, elsõsegélynyújtás szabályai
B Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének

kiválasztásával szemben támasztott követelmé-
nyek, telepítésének szabályai

B Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusis-

merete
A A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó techno-

lógiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a

kezelõi szintnek megfelelõ mérések és javítások
végrehajtása

B A hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alap-
elemek, alapáramkörök

B Az adó- és vevõfokozatok mûködési elvei
B Az alkalmazott irányító rádióállomások típusai,

szabványai
B A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
A A katonai szervezet napi tevékenységével össze-

függõ tevékenységek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Üzemszerû mûködés jelzéseinek értelmezése,

hibajelenségek felismerése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Specifikus mérõmûszerek használata

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0814–06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rend-
szer üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kap-

csolatos életvédelmi és baleset-elhárítási elõírásokat és
szabályokat

Kiválasztja a megfelelõ telepítési helyet, és telepíti a
repülésbiztosító mobil navigációs rendszereket

Az elõírt technológiai utasításoknak megfelelõen üzemel-
teti, karbantartja a repülésbiztosító navigációs rendszert

Ellátja a repülésbiztosító navigációs rendszer logiszti-
kai biztosításának feladatait

Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer hibabeha-
tárolását

Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer kezelõi
szintnek megfelelõ mérését, és a javítások végrehajtását

Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapel-
veket

Gyakorolja a tervezett elsõ beosztáshoz szükséges kato-
nai és szakmai tevékenységeket
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tûzvédelmi szabályok
A Életmentés, elsõsegélynyújtás szabályai
B Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének

kiválasztásával szemben támasztott követelmé-
nyek, telepítésének szabályai

B Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusis-

merete
A A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó techno-

lógiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a

kezelõi szintnek megfelelõ mérések és javítások
végrehajtása

A A katonai szervezet napi tevékenységével össze-
függõ tevékenységek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Üzemszerû mûködés jelzéseinek értelmezése,

hibajelenségek felismerése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Specifikus mérõmûszerek használata

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0815–06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rend-
szer üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kap-

csolatos életvédelmi és baleset-elhárítási elõírásokat és
szabályokat

Kiválasztja a megfelelõ telepítési helyet, és telepíti
a mobil fénytechnikai rendszereket

Az elõírt technológiai utasításoknak megfelelõen üze-
melteti, karbantartja a fénytechnikai rendszereket

Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosí-
tásának feladatait

Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelõi szintnek meg-

felelõ mérését és a javítások végrehajtását
Alkalmazza a repülõterek fénytechnikai rendszereire

vonatkozó szabványokat, elõírásokat
Alkalmazza a helikopter fel- és leszállóhely fénytechni-

kai rendszereire vonatkozó szabványokat, elõírásokat
Gyakorolja a tervezett elsõ beosztáshoz szükséges kato-

nai és szakmai tevékenységeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tûzvédelmi szabályok
A Életmentés, elsõsegélynyújtás szabályai
B Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének ki-

választásával szemben támasztott követelmények,
telepítésének szabályai

B Repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rend-
szerelemek és berendezések

A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusis-
merete

A A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó techno-
lógiai utasítások, az üzemeltetés szabályai

B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a

kezelõi szintnek megfelelõ mérések és javítások
végrehajtása

A A katonai szervezet napi tevékenységével össze-
függõ tevékenységek

A A helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai
rendszerei

B A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
A Katonai és polgári repülõterek fénytechnikai rend-

szerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Üzemszerû mûködés jelzéseinek értelmezése,

hibajelenségek felismerése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Specifikus mérõmûszerek használata

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0816–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-
hajtómû szerelõ, helikopter sárkány-hajtó-
mû szerelõ ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijármûveken
Beosztási szintjének megfelelõen a légijármûveken a

technológiai utasításokban meghatározott üzemeltetési
feladatokat lát el

Légijármûvek fülkéjében üzemben tartási feladatokat
hajt végre

A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmek-
nek megfelelõen feladatot hajt végre

A légijármû-szerelõre vonatkozó mértékben a légügyi
törvényben és rendeletekben megfogalmazott elõírásokat

1088 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



megismeri, és az elõírt szabályok szerint feladatot hajt
végre

Repülõ harctevékenység végrehajtásakor mérnök-
mûszaki biztosítást hajt végre

A repülõtéri kiszolgáló különleges gépjármûveket
(indító kocsi, hidraulika-nyomásbiztosító, oxigén töltõ
stb.) üzemelteti és üzemeltetését irányítja

Kiszolgáló különleges gépjármûveket használ az üzem-
ben tartási rendszerben

Szakághelyettesítõ gyakorlatokat hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A légijármûvek üzemben tartása során végrehaj-

tandó kiszolgálási és csapatszintû javítási munkák
rendszere és formái

C Az üzemben tartás általános és szakterületére
vonatkozó speciális szabályok

C Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése,
szervezeti felépítése

C A repülõ kiképzés és a repülõ harctevékenység
repülõ-mûszaki biztosításának gyakorlati alkal-
mazása

C A légijármûvek üzemeltetése során végrehajtandó
szerelési munkák

C Szerszámok használata
C Munkakörülmények biztosításának alapjai
C Légijármûvek üzemben tartása során szükséges

fülkeismeret
C Repülõ harctevékenység végrehajtásakor a mér-

nök-mûszaki biztosítás végrehajtása
C Kiszolgáló gépjármûvek használata a légijármû-

vek üzemben tartása során
B Kiszolgáló gépjármûvek gyakorlati használata
C Szakághelyettesítõ gyakorlatok végrehajtásának

formái, speciális szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Üzemben tartás végzése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Különleges gépjármûvek használata
3 Különleges gépjármûvek használata az üzemben

tartás során
3 Szakághelyettesítõ munkák végzése

Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Térlátás
Szervezõkészség
Önfegyelem
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kezdeményezõkészség
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Információgyûjtés
Következtetési képesség
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Problémaelemzés, -feltárás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0817–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-
hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a repülõgép sugárhajtómûvének a technológiai

utasítások szerinti üzemeltetését, beszabályozását, modul-
rendszerû javítását

Végzi a repülõgép sugárhajtómû kiszolgáló-berendezé-
seinek a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, javítását

Végzi a repülõgép sárkányszerkezetének és rendszerei-
nek technológiai utasítások szerinti üzemeltetését, besza-
bályozását, javítását

Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez
és dokumentál

Felkészíti a repülõtechnikát a téli, nyári, üzemeltetési
viszonyokra

Üzemelteti a repülõtechnikához rendszeresített speciá-
lis berendezéseket

Szakirányítás mellett az elõírt technológiai szakutasítá-
sok szerint mûszaki munkát végez

Végzi a repülõgépek üzemben tartási és a repülések
mûszaki kiszolgálási feladatait

Vezeti a repülõgéphez és berendezéseihez rendszeresí-
tett okmányokat az elõírásoknak megfelelõen

Felügyeli a repülõgép üzemben tartásába bevont társ-
szakágak mûszaki munkavégzését, a feladatok követelmé-
nyek szerinti végrehajtását

Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevé-
kenységét

Végzi a repülõgép rendszereinek technológiai utasítá-
sok szerinti üzemeltetését, karbantartását

Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozásának
ellenõrzése
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Üzemben tartja a dugattyús motorokat
Üzemben tartja a gázturbinás hajtómûveket
Üzemben tartja a fel- és leszálló berendezéseket
Üzemben tartja a repülõgép rendszereit
Üzemben tartja a helikopter rendszereit
Végzi a repülõgép vezetõfülke és rendszereinek techno-

lógiai utasítások szerinti üzemeltetését
Végzi a repülõgép fel- és leszálló berendezéseinek és

rendszereinek technológiai utasítások szerinti üzemelte-
tését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A hajtómûvekben lejátszódó energiaátalakulás

folyamata, annak pontos termodinamikai értelme-
zése

C Az egyes szerkezeti egységek, részmûködések
helye, szerepe a rendszerek összmûködésében

B A rendellenes mûködés következményei a rend-
szer egészére vonatkozóan

C A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
C A légijármûvekre ható erõk
C A repülési üzemmódok
C A légijármûvek stabilitásának, kormányozható-

ságának elve
C A repülés dinamikája
C Az ellenõrzõ berendezések, rendszeresített szer-

számok, földi kiszolgáló eszközök elõírások sze-
rinti alkalmazása (használata)

C A repülést kiszolgáló gépjármû-felépítmények
szerkezeti felépítése, alkalmazásuk elõírásai

C A technológiai utasításokban meghatározott ellen-
õrzési formák végrehajtása a sárkány- és hajtómû
berendezéseken, -rendszereken

C Idõszakos munkák és javítások formái, azok végre-
hajtása

C A berendezések és rendszerelemek cseréjét követõ
elõírt ellenõrzések formái, azok végrehajtása

C A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések
állapotának megítélése

B A repülések mûszaki kiszolgálása során végzendõ
tevékenység

C A repülõgépek szakanyag ellátásának és szak-
anyag gazdálkodásának rendszere, tartalma, okmá-
nyai

A Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek
az adott munkaterületen biztonságos munkavég-
zéshez és a balesetek megelõzéséhez

C Az adott szervezet mérnök-mûszaki biztosításának
objektumai, épületei és azok funkciói

A A mûszaki dokumentációs munkák
C Repülõgép-hajtómû szerkezeti kialakítása
B Hõtani alapismeretek
C A dugattyús repülõgép-hajtómûvek szerkezeti

kialakításának elvei, felépítése

C Munkafolyamatok
C Repülõgép-hajtómû rendszerei az összmûködésben
B Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozása
C A légijármûvek viselkedése a hangsebesség körüli

áramláskor
C A légijármûvek viselkedése a hangsebesség feletti

áramláskor
C A helikopterek repülésdinamikája
C A repülõgépek sárkányszerkezete, az egyes rend-

szerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a jellemzõ
mûszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és
mûködésük

C A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rend-
szerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a jellemzõ
mûszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és
mûködésük

C A repülõgépek vezetõfülkéje és rendszerei
C A helikopter vezetõfülkéje és rendszerei
C Fel- és leszálló berendezések
C A repülõgép rendszerei
C A helikopter rendszerei
C A repülõgép sárkányszerkezete
C Bázison végrehajtandó üzemben tartási munkák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Dugattyús motorok kiszolgálása
4 Gázturbinás hajtómû modulrendszerû javítása
4 Hajtómû rendszerek kiszolgálása
4 Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozási

rendszereinek ellenõrzése
4 Gázturbinás hajtómûvek üzemben tartása
4 Hajtómû rendszerek üzemben tartása
4 A repülõgép sárkányszerkezetének üzemben tartása
4 Repülõgép vezetõfülkéjének és rendszereinek üze-

meltetése
4 Fel- és leszálló berendezések üzemben tartása
4 Repülõgép rendszereinek üzemben tartása
4 A repülõgép sárkány-hajtómû rendszereivel kap-

csolatos üzemben tartási munkák elvégzése
4 Dugattyús motorok üzemben tartása

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kitartás
Rugalmasság
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Terhelhetõség
Önfegyelem
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Áttekintõ képesség
Logikus gondolkodás
Általános tanulóképesség
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Rendszerezõ képesség
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Következtetési képesség
Információgyûjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Nyitott hozzáállás
A környezet tisztán tartása
Intenzív munkavégzés
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0818–06 Sárkány-hajtómû ágazat helikopter sárkány-
hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a helikopter sugárhajtómûvének a technológiai

utasítások szerinti üzemeltetését, beszabályozását, modul-
rendszerû javítását

Végzi a helikopter sugárhajtómû kiszolgáló-berendezé-
seinek a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, javítását

Végzi a helikopter közlõmû technológiai utasítások sze-
rinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását

Végzi a helikopter sárkányszerkezetének és rendszerei-
nek technológiai utasítások szerinti üzemeltetését, besza-
bályozását, javítását

Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez
és dokumentál

Felkészíti a helikoptert a téli, nyári üzemeltetési viszo-
nyokra

Üzemelteti a helikopterhez rendszeresített speciális
berendezéseket

Szakirányítás mellett az elõírt technológiai szakutasí-
tások szerint mûszaki munkát végez

Végzi a helikopterek üzemben tartási és a repülések mû-
szaki kiszolgálási feladatait

Vezeti a helikopterhez és berendezéseihez rendszeresí-
tett okmányokat az elõírásoknak megfelelõen

Felügyeli a helikopter üzemben tartásába bevont társ-
szakágak mûszaki munkavégzését, a feladatok követelmé-
nyek szerinti végrehajtását

Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevé-
kenységét

Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozásának
ellenõrzése

Üzemben tartja a dugattyús motorokat
Üzemben tartja a gázturbinás hajtómûveket
Üzemben tartja a fel- és leszálló berendezéseket
Üzemben tartja a repülõgép rendszereit
Üzemben tartja a helikopter rendszereit
Végzi a helikopter forgószárny és faroklégcsavar tech-

nológiai utasítások szerinti üzemeltetését

Végzi a helikopter fel- és leszálló berendezéseinek és
rendszereinek technológiai utasítások szerinti üzemelte-
tését

Végzi a helikopter kormányvezérlõ rendszereinek
üzemben tartását

Végzi a helikopter közlõmûvének üzemben tartását
Végzi a helikopter rendszereinek üzemben tartását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
B A légijármûvekre ható erõk
B A repülési üzemmódok
B A légijármûvek stabilitásának, kormányozhatósá-

gának elve
B A repülés dinamikája
C Az egyes szerkezeti egységek, részmûködések

helye, szerepe a rendszerek összmûködésében
B A rendellenes mûködés következményei a rend-

szer egészére vonatkozóan
B A hajtómûvekben lejátszódó energiaátalakulás

folyamata, annak pontos termodinamikai értelme-
zése

B Az ellenõrzõ berendezések, rendszeresített szer-
számok, földi kiszolgáló eszközök elõírások sze-
rinti alkalmazása (használata)

C A repülést kiszolgáló gépjármû-felépítmények
szerkezeti felépítése, alkalmazásuk elõírásai

C A technológiai utasításokban meghatározott ellen-
õrzési formák végrehajtása a sárkány- és hajtómû
berendezéseken, -rendszereken

C Idõszakos munkák és javítások formái, azok végre-
hajtása

C A berendezések és rendszerelemek cseréjét követõ
elõírt ellenõrzések formái, azok végrehajtása

C A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések
állapotának megítélése

B A repülések mûszaki kiszolgálása során végzendõ
tevékenység

A Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek
az adott munkaterületen biztonságos munkavég-
zéshez és a balesetek megelõzéséhez

C Az adott szervezet mérnök-mûszaki biztosításának
objektumai, épületei és azok funkciói

A A mûszaki dokumentációs munkák
C Bázison végrehajtandó üzemben tartási munkák
B Hõtani alapismeretek
C A dugattyús repülõgép-hajtómûvek általános szer-

kezeti kialakításának elvei, felépítése
C Munkafolyamatok
C Repülõgép-hajtómû rendszerei az összmûködésben
B Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozása
C A légijármûvek viselkedése a hangsebesség körüli

áramláskor
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C A légijármûvek viselkedése a hangsebesség feletti
áramláskor

C A repülõgépek sárkányszerkezete, az egyes rend-
szerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a jellemzõ
mûszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és
mûködésük

C A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rend-
szerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a jellemzõ
mûszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és
mûködésük

C Repülõgépek vezetõfülkéje és rendszerei
C Helikopter vezetõfülkéje és rendszerei
C Fel- és leszálló berendezések
C Repülõgép rendszerei
C Helikopter rendszerei
C A repülõgépek repülésdinamikája
C A dugattyús repülõgép-hajtómûvek szerkezeti

kialakításának elvei, felépítése
C Repülõgép-hajtómû szerkezeti kialakítása
C A helikopter sárkányszerkezete
C Helikopter forgószárny és faroklégcsavar szerke-

zete
C A helikopter kormányvezérlõ rendszerei
C A helikopter közlõmûve
C A repülõgépek szakanyagellátásának és szakanyag-

gazdálkodásának rendszere, tartalma, okmányai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Helikopter sárkány-hajtómû rendszereivel kapcso-

latos üzemben tartási munkák végzése
4 Dugattyús motorok kiszolgálása
4 Gázturbinás hajtómû modulrendszerû javítása
4 Hajtómû rendszerek kiszolgálása
4 Gázturbinás hajtómûvek automatikus szabályozási

rendszereinek ellenõrzése
4 Gázturbinás hajtómûvek üzemben tartása
4 Hajtómû rendszerek üzemben tartása
4 Fel- és leszálló berendezések üzemben tartása
4 Dugattyús motorok üzemben tartása
4 A helikopter sárkányszerkezetének üzemben tartása
4 Helikopter forgószárny és faroklégcsavar üzemel-

tetése
4 A helikopter kormányvezérlõ rendszereinek üze-

meltetése
4 A helikopter közlõmûvének üzemeltetése
4 A helikopter rendszereinek üzemeltetése

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kitartás
Rugalmasság
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Áttekintõ képesség
Logikus gondolkodás
Általános tanulóképesség
Rendszerezõ képesség
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Következtetési képesség
Információgyûjtés
Kritikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0819–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ szakirá-
nyú és ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Üzemelteti a katonai szervezetnél rendszeresített vegyi-

védelmi technikai eszközöket
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök alegy-

ség szintû üzemeltetésével és technikai kiszolgálásával
összefüggõ anyagi-technikai biztosítási feladatokat

Végzi a technikai eszközök fõdarabjainak, részegysé-
geinek karbantartását és ellenõrzését, a hibáinak pontos
behatárolását

Elõkészíti és kitölti a központi javításba utaláshoz elõírt
okmányokat

Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök és anya-
gok átadás-átvételét, szállítását és tárolását

Betartja és betartatja a beosztásával kapcsolatos mun-
ka-, tûz- és környezetvédelmi rendszabályokat

Megismeri a szaktechnikai eszközök elektromos alkat-
részeinek mûködési elvét, az áramvezetés alapjait

Megismeri a szervetlen és szerves kémia alapjait, ami-
vel a szakmai kérdések során találkozik

Megismeri a vegyivédelmi és katonai gyakorlatban
alkalmazott mérgezõ-, mentesítõ-, gyújtó-, robbanó- és
tûzoltó anyagokkal kapcsolatos ismereteket

A radioaktív sugárzások típusainak megismerése
A radioaktív sugárzások élõ szervezetekre gyakorolt

hatásainak megismerése
A kémia és anyagismeret tantárgyban elõforduló kémiai

kísérletek elvégzése
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az eszközök üzemeltetése
B Munka-, baleset- és tûzvédelmi szabályok
B Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyag-

mozgások végrehajtására vonatkozó szabályok,
követelmények

B Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai
C Az eszköz javításba adási szabályai
C Anyagmozgatási és tárolási szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlõdõképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kezdeményezõkészség
Határozottság
Segítõkészség

Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenõrzõképesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0820–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a szaktechnikai eszközök kiszolgálásának

megszervezésében, végrehajtásában
Végzi a szaktechnikai eszközökkel kapcsolatos okmá-

nyok kitöltését és vezetését
Részt vesz a szaktechnikai eszközök bemutatásában
Elkészíti és vezeti a szaktechnikai eszközök és anyagok

nyilvántartási okmányait, munkautalványt
Elkészíti és vezeti a vegyivédelmi technikai eszközök

alegységszintû technikai kiszolgálásának tervét
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabá-

lyait, alkalmazásának rendjét
Megismeri és elsajátítja a vegyivédelmi anyagi-techni-

kai biztosítással kapcsolatos NATO-ban alkalmazott jele-
ket és jelzéseket

Megismeri a gyakorló csapatszolgálat alatt végrehaj-
tandó feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és

javítási okmányai
C Az eszközök okmányai
A Szaktechnikai eszközök típusismerete
B A nyilvántartási szabályok
A ABV-védelmi eljárások
B NATO jelek és jelzések
A Az elsõ beosztással kapcsolatos vegyivédelmi

szakmai ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Monotónia-tûrés
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintõ képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékeny-
ségek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Jármû alapáramkörök mûszaki paramétereit határozza

meg, szükség esetén hibabehatárolását végez
Egyszerû egyenáramú hálózatokat alakít ki
Energiaforrásokat (akkumulátor, telep) köt a rendszerbe
Részegységeket, szerelt alkatrészeket oldható és nem

oldható kötések alkalmazásával javít
Az alkalmazott anyagok mechanikai tulajdonságainak

mérlegelésével kiválasztja a megfelelõ javítási technológiát
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvetõ

kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenõ-, karban-

tartó- és tömítõanyagokat
Alapvetõ szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos,

pneumatikus, hidraulikus, mechanikus elemekbõl álló
egyszerûbb rendszereket

Ismeri és alkalmazza az elõírt védõeszközöket
Szükség esetén elsõsegélyben részesíti a sérültet
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Ismeri és betartja az alapvetõ biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó elõ-

írásokat
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerû

elektromos rendszereket alakít ki

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Környezetvédelem
D Munkavédelem
D Fémipari anyagismeret
D Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek

(oldható, nem oldható)
D Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
D Mûszaki rajz alapismeretek
D Jármûvillamossági alapismeretek
D Elsõsegélynyújtás
D Veszélyes anyag kezelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetõség

Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítõkészség
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2176–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ, harcjármû-
szerelõ, mûszaki gépszerelõ ágazati alapte-
vékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Mérõeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépít-

hetõségét
A különbözõ hajtások üzemi paramétereinek ismereté-

ben következtetéseket von le a továbbüzemeltetésre vagy a
javítás szükségességére

Alapvetõ forgácsolási technológiák felhasználásával a
tûrés és illesztési követelmények figyelembevételével
alkatrészek beépítését végzi

Végzi az általános jármûrendszerek ismeretében a lánc-
talpas és kerekes jármûvek üzemeltetésének ellenõrzését

Vezeti a tervszerû fenntartási rendszer okmányait
Végzi a javítások során felhasznált anyagok elszámolá-

sával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket
Kezeli, használja, karbantartja és megõrzi a részére

használatra kiadott szerszámokat
Értelmezi a mûhelyrajzokon és mûszaki utasításokban

megfogalmazott rajzi információkat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Fémipari anyagismeret
D Fémmegmunkálás
D Javítási alapismeretek
D Mérõmûszerek alkalmazása
D Mûszaki rajz
D Jármûszerkezeti alapismeretek (jármûvek rendsze-

rei, felépítése, a rendszerek elemei, feladata, mû-
ködése)

D Haditechnikai eszközök rendszerben tartása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Mûszaki rajz olvasása
3 Szabadkézi rajzolás
2 Forgácsolás
3 Jármûszerkezet és rendszerismeret
3 Eszközök és anyagok állapotmeghatározása
2 MH Tervszerû Fenntartási Rendszere
3 Üzemeltetés
3 Fenntartás
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2177–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ ágazati
szaktevékenységek
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A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányít-

ja, végzi a páncélos- és gépjármûtechnikai biztosítási fel-
adatokat

Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjár-
mûtechnikai eszközök átvételében, vizsgálatában, elosztá-
sában

NATO térképjelek alkalmazásával egyszerû térképváz-
latot készít, illetve térképet olvas

Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként
tevékenykedik

Felkészíti az eszközöket, illetve ellenõrzi a különleges
viszonyok (téli, sivatagi, erõsen szegdelt terep) közötti
üzemeltetést

Tábori körülmények között végzi a mûhelygépkocsik
telepítését és üzemeltetését (felügyeli az üzemeltetést)

Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berende-
zését

A rendszeresített benzinüzemû technikai eszközök mû-
szaki-technikai adatainak ismeretében betartja, betartatja
és ellenõrzi az üzemeltetést (közúti szgk, terepjáró szgk és
tgk, aggregátor), végzi beszabályozásukat

A rendszeresített dízelüzemû technikai eszközök mû-
szaki-technikai adatainak ismeretében betartja, betartatja
és ellenõrzi az üzemeltetést (terepjáró szgk és tgk, kerekes
hjmû, aggregátor), végzi beszabályozásukat

Üzemelteti a kerekes harc- és gépjármûvek speciális be-
rendezéseit (AVB, tûzoltó, éjjellátó, hajóhajtás, csörlõ)

Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban for-

galmaz
Tervezi, végzi, ellenõrzi és dokumentálja a kerekes

harc- és gépjármûvek, aggregátorok TFR (technikai fenn-
tartási rendszer) szerinti technikai kiszolgálását

Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a kerekes harc- és
gépjármûveken, aggregátorokon

Végzi a kerekes harc- és gépjármûvek, aggregátorok
technikai kiszolgálását, karbantartását

Fõdarab és/vagy alkatrészcserével végzi a kerekes harc-
és gépjármûvek, aggregátorok javítását

Javító- és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez
és dokumentál

A beosztásában rendszeresített (,,C” típusú gépjármû-
vezetõi engedély meglétéhez kötött) gépjármûvet vezet

Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon
elsajátított katonai, vezetõi és szakmai feladatokat (csapat-
gyakorlat)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Környezetvédelem
C Munkavédelem
C Veszélyes anyag kezelése

B Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
C Páncélos- és gépjármûtechnikai biztosítás béke és

minõsített idõszakban
D Rendszeresített kerekes harc- és gépjármûvek szer-

kezeti kialakítása, technikai-harcászati adatai
D Rendszeresített áramforrás aggregátorok szerkeze-

ti kialakítása, technikai adatai
B Fõdarabok, részegységek, alkatrészek hibafelvéte-

lezése, javítása, beszabályozása
B Rendszeresített kerekes harc- és gépjármûvek

technikai kiszolgálása
D Tehergépkocsi vezetése
D Kerekes harcjármûvek vezetése
D Térképjelek
B Kiszolgálási mûveletek laktanyai és tábori körül-

mények között

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 Tájékozódás térkép alapján, egyszerû térképvázlat

készítése
2 Alegységek páncélos- és gépjármûtechnikai bizto-

sítása
4 MH Tervszerû Fenntartási Rendszere
5 Páncélos- és gépjármûtechnikai eszközök üzemel-

tetése
5 Páncélos- és gépjármûtechnikai eszközök fenntar-

tása
4 Laktanya technikai övezete
4 Szakmai szabályzat és szabályismeret
4 Hibakeresés, mûszaki állapot meghatározása
4 Kerekes harc- és gépjármûvek üzemeltetése, keze-

lése
4 Kerekes harc- és gépjármûvek alegységszintû

technikai kiszolgálása
3 Gépjármûvezetés, mentés
3 Harcjármûvezetés, mentés
4 Tábori üzemfenntartás
3 Fenntartási anyag kezelése, raktározása

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák:
Vezetési készség
Szervezési készség

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2178–06 Szerelõ ágazat harcjármûszerelõ ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányít-

ja, végzi a páncélos- és gépjármûtechnikai biztosítási fel-
adatokat
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Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjár-
mûtechnikai eszközök átvételében, vizsgálatában elosztá-
sában

NATO térképjelek alkalmazásával egyszerû térképváz-
latot készít, illetve térképet olvas

Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként
tevékenykedik

Felkészíti az eszközöket, illetve ellenõrzi a különleges
viszonyok (téli, sivatagi, erõsen szegdelt terep) közötti
üzemeltetést

Tábori körülmények között végzi a mûhelygépkocsik
telepítését és üzemeltetését (felügyeli az üzemeltetést)

Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berendezését
A rendszeresített dízelüzemû lánctalpas technikai esz-

közök mûszaki-technikai adatainak ismeretében betartja,
betartatja és ellenõrzi az üzemeltetést (harckocsi, harc-
kocsi-vontató, lánctalpas harcjármû), végzi beszabályo-
zásukat

Üzemelteti a lánctalpas technikai eszközök speciális be-
rendezéseit (AVB, tûzoltó, éjjellátó, hajóhajtás, csörlõ)

Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban for-

galmaz
Tervezi, végzi, ellenõrzi és dokumentálja a lánctalpas

technikai eszközök TFR (technikai fenntartási rendszer)
szerinti technikai kiszolgálását

Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a lánctalpas tech-
nikai eszközökön

Végzi a lánctalpas technikai eszközök technikai kiszol-
gálását, karbantartását

Fõdarab és/vagy alkatrészcserével végzi a lánctalpas
technikai eszközök javítását

Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez
és dokumentál

A beosztásában rendszeresített (,,C” típusú gépjármû-
vezetõi engedély meglétéhez kötött) gépjármûvet vezet

Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon
elsajátított katonai, vezetõi és szakmai feladatokat (csapat-
gyakorlat)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Környezetvédelem
C Munkavédelem
C Veszélyes anyag kezelése
B Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
C Páncélos- és gépjármûtechnikai biztosítás béke és

minõsített idõszakban
B Rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjár-

mûvek szerkezeti kialakítása, technikai-harcászati
adatai

D Rendszeresített áramforrás aggregátorok szerke-
zeti kialakítása, technikai adatai

B Fõdarabok, részegységek, alkatrészek hibafelvéte-
lezése, javítása, beszabályozása

B Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjármû-
vek technikai kiszolgálása

D Tehergépkocsi vezetése
D Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjármû-

vek vezetése
D Kerekes harcjármûvek vezetése
D Térképjelek ismerete
B Kiszolgálási mûveletek laktanyai és tábori körül-

mények között

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 Tájékozódás térkép alapján, egyszerû térképvázlat

készítése
2 Alegységek páncélos- és gépjármûtechnikai bizto-

sítása
4 MH Tervszerû Fenntartási Rendszere
5 Páncélos- és gépjármûtechnikai eszközök üzemel-

tetése
5 Páncélos- és gépjármûtechnikai eszközök fenntar-

tása
4 Laktanya technikai övezete
4 Hibakeresés, mûszaki állapot meghatározás
4 Harckocsi és lánctalpas harcjármûvek üzemelte-

tése, kezelése
4 Harckocsi és lánctalpas harcjármûvek alegység-

szintû technikai kiszolgálása
2 Gépjármû és kerekes harcjármû vezetése, mentése
3 Harckocsi és lánctalpas harcjármûvek vezetése,

mentése
4 Tábori üzemfenntartás
3 Fenntartási anyag kezelése, raktározása

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák:
Vezetési készség
Szervezési készség

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2179–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati
alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapmûveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üze-

meltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos alapfel-
adatokat

Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok nyil-
vántartásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat

Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok táro-
lásával, megóvásával, megõrzésével kapcsolatos felada-
tokat

Ellenõrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési
paramétereit és az üzemeltetési elõírások betartását
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Ellenõrzi a fegyverzettechnikai harcanyagok (lõszerek,
rakéták, pirotechnikai anyagok, kézigránátok) felhaszná-
lásának és elszámolásának elõírás szerinti végrehajtását

A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei
alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök szakirányú
ágazati feladatait

Beosztási szintjének megfelelõen tervezi és szervezi a
fegyverzettechnikai eszközök alegységszintû üzemelte-
tését

Alapvetõ forgácsolási technológiák felhasználásával
a tûrés és illesztési követelmények figyelembevételével
alkatrészek beépítését végzi

Mérõeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthe-
tõségét

Ellenõrzi a fegyverzettechnikai eszközök fékezõ, sza-
bályozó és csillapító elemei üzemeltetési paramétereinek
beszabályozását

A mûködési paraméterek ismeretében ellenõrzi a fegy-
verzettechnikai eszközök forgó és szakaszos mozgást vég-
zõ szerkezeti elemeinek mûködését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Lövészfegyverek, lövegek rendszertana, fegyver-

rendszerek mûködési elve
C Optikai, löveg- és infrairányzékok, távmérõk ren-

deltetése, csoportosítása, általános felépítésük,
mûködési elvük

D Navigációs berendezések, tûzvezetõ központok
rendeltetése, általános felépítése és mûködési elve

D Technikai eszközök rendszerben tartása, az üze-
meltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos alapis-
meretek

B A tárolás, megõrzés általános szabályai, tárgyi és
személyi feltételei

C A mozgáselemek fajtái, jellemzõi
C Fegyverzettechnikai eszközök fékezõ, szabályozó

és csillapító elemei
C Az egyszerû és nagypontosságú mérõ- és ellenõr-

zõeszközökkel kapcsolatos alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Technikai eszközök és anyagok használata
4 Anyagmozgatás, raktározás
4 Rendszeresített mérõmûszerek alkalmazása

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2180–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a harc, hadmûvelet és a béketámogató mûveletek

fegyverzettechnikai biztosítási feladatait
Beosztásában végzi a harc, hadmûvelet során harci

sérülést szenvedett, meghibásodott fegyverzettechnikai
eszközök helyreállításával összefüggõ feladatokat

A javító alegységparancsnok utasításának megfelelõen
telepíti és mûködteti a mûhelyfelszereléseket a STGYH-n

Részt vesz a STGYH õrzés-védelmében
Végzi a technikai felderítés, vontatás, javítás, visszaté-

rítés munkakörébe tartozó feladatait
Részt vesz vegyes javító csapatok munkájában, a támo-

gatott alegység érdekében
Lõszerellátással kapcsolatos beosztásban végzi a mûve-

letet végrehajtó alegységek lõszerellátását, összesíti és
továbbítja az ellátási igényeket

Vezeti az ellátással, technikai kiszolgálások végrehajtá-
sával kapcsolatos okmányokat, mozgásbizonylatokat

A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok felépítésé-
nek, mûködési elveinek ismeretében végzi az eszközök
hibafelvételezését, a szükséges javítások, technikai kiszol-
gálások mélységének, terjedelmének megfelelõ alkalma-
zandó technológiák meghatározását

A harcanyag ellátással kapcsolatos beosztásban érvé-
nyesíti a lõszerek, rakéták biztonságos tárolására, kezelé-
sére, technikai kiszolgálására vonatkozó elõírásokat

Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával,
alkalmazáshoz való felkészítésével kapcsolatos szakirá-
nyú feladatokat

A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok szerkezeti
felépítésének és mûködési elveinek ismeretében végzi az
alárendeltségébe tartozó szerelõ, technikus állomány fegy-
ver-, lõszer-, anyagismeretének bõvítését, képzését

Beosztásában az alegységparancsnok utasításának meg-
felelõen önálló javítási tevékenységet végez

Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a
rendszeresített mérõ-, ellenõrzõ mûszerek alkalmazásával

Mûveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegy-
verzettechnikai eszközök és anyagok technikai kiszolgálá-
sának mûveleteit

Irányítja a beosztott szerelõk munkáját
Óvja és rendeltetésszerûen használja a részére kiadott

szerszámokat, felszereléseket
Végrehajtja a kenõ-, karbantartó és javító anyagok

igénylésével és elszámolásával kapcsolatos adminisztrá-
ciós feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök meg-

óvásának szabályai, módszerei
C A fegyverzettechnikai eszközök javításba adásá-

nak rendje, vonatkozó okmányok vezetése

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1097



B A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök beszer-
zésének, nyilvántartásba vételének és életciklusá-
nak folyamata

C A rendszeresített lövészfegyverek általános felépí-
tése, a fõbb szerkezeti elemek mûködése

C Az egyéni és kollektív fegyverek részleges és teljes
szét- és összeszerelése

C A távcsövek, a tájoló- és szögmérõ mûszerek, opti-
kai és lövegirányzékok, inframûködésû és éjjellátó
mûszerek, távmérõk és navigációs berendezések
felépítése

B Az irányzékok beszabályozása
A A lõszerkezelésre vonatkozó biztonsági rendsza-

bályok
C A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben

alkalmazott anyagok, alkatrészek, szerelvények
kiválasztása, szakszerû beépítése

C A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegy-
verzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása és
javítása

C A fegyverzettechnikai szolgálat jellemzõ üzem-,
kenõ-, tisztító- és korrózióvédõ anyagainak kivá-
lasztása, és rendeltetésszerû használata, kezelése

D A fémipari kéziszerszámok, forgácsoló gépek, az
ív- és lánghegesztõ berendezések szakszerû alkal-
mazása

C Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási
módszerei

C A jellemzõ mechanikai vezetések, csapágyazások
és a mozgást átalakító elemek beszabályozása,
helyreállítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszol-

gálása
4 Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5 Anyagellátás, raktározás
5 Anyagnyilvántartás

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elõvigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2181–06 Szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Magasabb készenlétbe helyezés esetén irányítja és vég-

zi a mûszaki-technikai biztosítási feladatokat

NATO térképjelek alkalmazásával egyszerû térképváz-
latot készít, illetve térképet olvas

Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként
tevékenykedik

Irányítja a mûszaki alegységeket az alkalmazási lehetõ-
ségeknek megfelelõen

A rendszeresített dízelüzemû lánctalpas és gumikerekes
mûszaki technikai eszközök mûszaki-technikai adatainak
ismeretében betartja az üzemeltetés szabályait, ellenõrzi
az üzemeltetést, végzi a harcjármûvek beszabályozását

Üzemelteti a lánctalpas és gumikerekes mûszaki gépe-
ket, alkalmazza a mûszaki-technikai eszközöket, igényli,
felhasználja és elszámolja a mûszaki anyagokat és harc-
anyagokat

Elvégzi a mûszaki gépek fõdarabjai, részegységei
hibafelvételezését, javítását, beszabályozását, technikai
kiszolgálását

Tervezi és végrehajtja a mûszaki gépek igénybevételét,
irányítja a technikai kiszolgálási rendszer alegységszintû
feladatait, a mûszaki gépek javítási rendszerét, meg-
valósítja a javítási fokozatok tartalmát

Vezeti a mûszaki gépek igénybevételi okmányait, irá-
nyítja és végrehajtja a mûszaki gépek tárolásba helyezését
és tárolás alatti ellenõrzését

Irányítja a szakszerû technikai kiszolgálásokat
Betartja és betartatja az általános munka-, baleset- és

tûzvédelmi elõírásokat, felügyeli és irányítja beosztottai
biztonságos munkavégzését

Szakterületén betartja és betartatja az alapvetõ környezet-
védelmi rendszabályokat, kezeli a veszélyes hulladékokat

Felhasználja és kezeli az MH fenntartási rendszerében
alkalmazott üzemanyagokat, szerszámokat, kisgépi eszkö-
zöket, diagnosztikai mûszereket, mobil eszközöket és a
mûszaki gépek javítása során használható gépeket, eszkö-
zöket és mûszereket

Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a mûsza-
ki gépek fõ darabjainak, részegységeinek, segédberende-
zéseinek hibafelvételezését és javítását

A beosztásában rendszeresített (,,C” típusú gépjármû-
vezetõi engedély meglétéhez kötött) mûszaki gépet és ve-
zetési gyakorlatokat hajt végre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Számítástechnikai alapismeretek
C Munkavédelem
C Gépipari alapismeretek
C Javítási alapismeretek
C Szerkezettani alapismeretek
C Szakharcászat
C Mûszaki gépek üzemeltetése és fenntartása
C Szerelés
D Harctámogatás és -kiszolgálás
D Tehergépkocsi vezetése
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Mûhelyrajz olvasása, értelmezése
3 Mûhelyrajz készítése
4 Összeállítási rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetõség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Könnyûlövész és harckocsizó harcászati alapfelada-

tokat lát el
Könnyûlövész és harckocsizó haditechnikai alapfelada-

tokat lát el
Könnyûlövész és harckocsizó lõkiképzéssel kapcsola-

tos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcso-

latos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Az alapvetõ légvédelmi ismeretek birtokában légvédel-

mi feladatokat hajt végre (szakharcászat, technikai és lõel-
méletei ismeretek)

Az alapvetõ felderítõ ismeretek birtokában felderítõ fel-
adatokat hajt végre (szakharcászat, technikai és lõelméle-
tei ismeretek)

Az alapvetõ mûszaki ismeretek birtokában mûszaki fel-
adatokat hajt végre (mûszaki zárás, erõdítés-álcázás, rob-
bantás)

Az alapvetõ ABV ismeretek birtokában az ABV hely-
zetnek megfelelõen alkalmazza az egyéni és kolletív
védelmi eszközeit, valamint mentesítési és gyújtó eszkö-
zök elleni feladatokat lát el

Az alapvetõ elektronikai hadviselési ismeretek birtoká-
ban (szakharcászat, típusismeret és szaktechnikai eszkö-
zök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt
végre

Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rend-
szeresített ágazatra jellemzõ fegyverzetet és haditechnikai
eszközöket

Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó bizton-
ságtechnikai rendszabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A Magyar Honvédség haderõnemei, fegyvernemei

és szakcsapatai
D A csapatok tevékenységének osztályozása
D Más országok hadseregei
D A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenysé-

gek során alkalmazott alapvetõ tevékenységei vég-
rehajtásának és azok irányításának alapismerete

D A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresí-
tett fegyverek és haditechnikai eszközök

D Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környe-
zetvédelmi rendszabályok

D A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos
tevékenységei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Információforrások kezelése
3 Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO

térképészeti jelek alapján

Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Szervezõkészség
Terhelhetõség
Felelõsségtudat
Döntésképesség
Kézügyesség

Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiváló készség
Konfliktuskerülõ készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerezõ képesség
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2183–06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvetõ felada-

tai végrehajtásában, értve azok helyét az összfegyvernemi
harc rendszerében

Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai esz-
közeit, azok alkalmazási elveit, a balesetvédelmi és kör-
nyezetvédelmi elõírásokat betartva

Irányítja a beosztott szakállomány feladatának végre-
hajtását a háborús és nem háborús mûveletek során

Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás feladataiban,

azok prioritásának megfelelõen a háborús és nem háborús
mûveletek során

Tervezi, szervezi, vezeti és ellenõrzi a szakalegység fel-
adatának végrehajtását

Rendeltetésszerûen alkalmazza az ABV-védelmi szak-
anyagokat

Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott
állomány tevékenységének értékelését

Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védel-
mi szakfeladatainak végrehajtásában

Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Részt vesz az alegységszintû ABV-védelmi logisztikai

feladatok teljesítésében
Kezeli a szakalegységnél rendszeresített kommuniká-

ciós eszközöket
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képezõ mecha-

nizmusok megértéséhez szükséges alapismereteket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakharcászat
B Vegyivédelmi technika
B Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
A Mérgezõ és radiológiai anyagok
B Szakmai alapismeretek
B Anyagi, technikai biztosítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Információforrások kezelése
4 Katonai egyezményes jelek értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek
1 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kockázatvállalás

Látás (színérzékelés)
Szaglás

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tolerancia

Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2184–06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés
ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Végzi a meghatározott (kijelölt) rádióforgalmi rendsze-

rek felderítését, helyének meghatározását, lehallgatását,
lefogását

Megtervezi és végrehajtja a szaktechnikai eszközök
személyi állománya szakharcászati kiképzését

Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rend-
szeresített szaktechnikai eszközök üzemeltetését és alegy-
ségszintû technikai kiszolgálását

Szervezi és vezeti az elektronikai hadviseléssel kapcso-
latos szaktevékenységeket

Idegen hadseregek ismeretei, valamint a detektált jelek
alapján felismeri és azonosítja a különbözõ haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a
fegyvernemi besorolását

A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumo-
kat készít

Részt vesz a raj állományának kiképzésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakharcászat
B Elektronikai hadviseléstípus ismerete
C Híradástechnika
C Csapatkiképzés módszertana
C Vezetéselmélet

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Katonai egyezményes jelek értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tûrés
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Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazó képesség
Szervezõképesség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintõ képesség
Információgyûjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2185–06 Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem

háborús katonai tevékenységének megszervezésében és
vezetésében

Végrehajtja egyéni lõfeladatait, részt vesz a harckocsi
tüzének megszervezésében és vezetésében

Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásá-
nak szervezésében és irányításában

Tûzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harckocsiba
épített fegyverekkel a tüzelési fogások, biztonsági, kör-
nyezetvédelmi és a tûzvédelmi rendszabályok betartásával

Különbözõ szolgálati személyek feladatait látja el a
harckocsi lõgyakorlatokon

Alkalmazza a lõkiképzési segédeszközöket, szimulá-
ciós berendezéseket

Beszabályozza, beszabályoztatja a harckocsi fegyvereket
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyagigény-

lési okmányokat tölt ki
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentu-

mainak elkészítését, és megszervezi a foglalkozás anyagi-
technikai biztosítását

Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak
tevékenységének értékelését

Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerû peda-
gógiai és kiképzési módszereket

Részfoglalkozás vezetõként foglalkozásokat vezet a
szakasz-, századparancsnok elgondolása szerint

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Harcászat
B Lõkiképzés
C Haditechnika
B Csapatkiképzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2186–06 Parancsnoki ágazat könnyûlövész ágazati
szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem

háborús katonai tevékenységének megszervezésében és
vezetésében

Végrehajtja egyéni lõfeladatait, részt vesz a lövészraj
tûzrendszerének megszervezésében és vezetésében

Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalma-
zásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában

Tûzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harcjármûbe
épített fegyverekkel a tüzelési fogások, a biztonsági, kör-
nyezetvédelmi és tûzvédelmi rendszabályok betartásával

Különbözõ szolgálati személyek feladatait látja el a
lövész lõgyakorlatokon

Alkalmazza a lõkiképzési segédeszközöket, szimulá-
ciós berendezéseket

Beszabályozza, beszabályoztatja a lövész fegyvereket
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyag

igénylési okmányokat tölt ki
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentu-

mainak elkészítését, és megszervezi a foglalkozás anyagi-
technikai biztosítását

Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak
tevékenységének értékelését

Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerû peda-
gógiai és kiképzési módszereket

Részfoglalkozás vezetõként foglalkozásokat vezet a
szakasz-, századparancsnok elgondolása szerint

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Harcászat
B Lõkiképzés
C Haditechnika
B Csapatkiképzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
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Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2187–06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tü-
zér ágazati szaktevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Beosztásában alkalmazza az alapvetõ légvédelmi szak-

harcászati ismereteket
Harchelyzetben felhasználja a lõelméleti ismereteket és

szabályokat
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök

jellemzõit és alkalmazási szabályait
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és

tüzér technikai eszközöket
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó isme-

reteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök

technikai kiszolgálásában és üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttmûködési felada-

tokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Légvédelmi szakharcászat és vezetés
B Lõelmélet
C Technikai alapismeretek
C Kezelõi alapismeretek
C Csapatkiképzési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Katonai egyezményes jelek értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák: –

Társas kompetenciák: –

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2188–06 Parancsnoki ágazat mûszaki ágazati szakte-
vékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a mûszaki támogatás alapvetõ feladatainak

végrehajtásában, értve azok helyét az összfegyvernemi
harc rendszerében

Üzemelteti a mûszaki alegységek technikai eszközeit,
azok alkalmazási elveit, a balesetvédelmi és környezetvé-
delmi elõírásokat betartva

Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását
a háborús és nem háborús mûveletek során

Alkalmazza a rendszeresített mûszaki harcanyagokat
Részt vesz a mûszaki támogatás feladataiban, azok prio-

ritásának megfelelõen a háborús és nem háborús mûvele-
tek során

Tervezi, szervezi, vezeti és ellenõrzi a szakalegység fel-
adat-végrehajtását

Rendeltetésszerûen alkalmazza a mûszaki szakanyagokat
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott

állomány tevékenységének értékelését
Részt vesz a mûszaki szakalegység szakfeladatainak

végrehajtásában
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakharcászati ismeretek
B Mûszaki technikai ismeretek
A Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Katonai egyezményes jelek értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Precizitás
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2189–06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevé-
kenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Vezeti a lövegraj (tûzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tûzszakasz) állományát

a harcfeladatra

1102 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvetõ fegyverzeti
és technikai eszközök üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai
kiszolgálását

Végrehajtja a közvetlen irányzású tûzfeladatokat és a
tûzfeladatok helyesbítését

Végrehajtja a megosztott irányzású tûzfeladatokat és a
tûz helyesbítését

Kidolgozza és vezeti a harc- és tûzvezetõ okmányokat
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai esz-

közök beszabályozását az elõírt biztonsági és környezet-
védelmi elõírások betartásával

Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tûzszakasz) állo-
mányát a nem háborús mûveletek végrehajtásakor

Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lõ-
szerek megóvásával, tárolásával, alegységszintû technikai
kiszolgálásával összefüggõ feladatokat

Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljá-
rással és GPS alkalmazásával

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Tüzér-harcászat
C Harcszolgálat
C Tüzér-technika
C Tüzér-lövéstan

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Katonai egyezményes jelek értelmezése
3 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2190–06 Parancsnoki ágazat felderítõ ágazati szakte-
vékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azono-

sítja a különbözõ haditechnikai eszközöket, megállapítja a
nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást

Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a har-
cászati és hadmûveleti mélységben megjelenõ objektumo-
kat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le

Irányítja a felderítõ-alegységekbõl képezhetõ szervek
felkészítését, végrehajtja tevékenységük megszervezését,
és vezeti az alegység felderítését

Alkalmazza az ejtõernyõs szaktechnikát, alapfokú kato-
nai ejtõernyõs ugrásokat hajt végre, a sízés és sziklamá-
szás alapjainak ismeretében, akadályok leküzdését és ezek
oktatását végzi

Különbözõ veszélyhelyzetekben alkalmazza a túlélési
technikákat és fogásokat, beosztottjait ilyen irányú tevé-
kenységre felkészíti

Vezeti a nem háborús katonai mûveletek felderítõ támo-
gatását

Az összfegyvernemi ismereteire alapozva részt vesz a
katonai mûveletekben

A rendszeresített jármûveket, fegyvereket és felderítõ-
technikai berendezéseket szakszerûen alkalmazza, és vég-
rehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintû feladatait

Feladatai végrehajtása során szakszerûen alkalmazza a
mûszaki felderítõkészlet felderítõ berendezéseit, és azok
alegységszintû technikai kiszolgálásában részt vesz

A jármûvek igénybevétele során végzi a beosztásának
megfelelõen az eszköz üzemeltetését és technikai kiszol-
gálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak
és a betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében
vezeti az igénybevételt

Végrehajtja a felderítõk részére elõírt lõ- és kézigránát-
dobó gyakorlatokat, normafeladatokat és a kiképzés során
erre beosztottjait felkészíti

Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvere-
ket, kézigránátokat, lõszereket és optikai eszközöket

Harchelyzetben megszervezi és vezeti alegysége tüzét
A kiképzés során a lövészettel kapcsolatos gyakorlato-

kon szolgálati feladatokat lát el
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentu-

mainak elkészítését, foglalkozási jegyet készít, és meg-
szervezi a foglalkozás anyagi-technikai biztosítását

Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak
tevékenységének értékelését

Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerû peda-
gógiai és kiképzési módszereket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Más országok hadseregei
C A harcászati felderítés elméleti alapjai
B Felderítõ kisalegység (felderítõszerv) parancsnoki-

vezetõi ismeretek
C Térkép és légi fénykép (katonai tereptan)
C Híradó
B Speciális felderítõ (téli; vízi; hegyi; ejtõernyõs)

ismeretek, valamint túlélési technikák elmélete és
gyakorlata

D Az oktatáselmélet alapjai
C A felderítõ katonák és kisalegységek kiképzése,

a felkészítés elmélete, módszertana
C Felderítõ (harc-) jármûtechnikai alapismeretek
C Felderítõeszköz-ismeret
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A Gyalogsági lövész- és (harc-) jármûfedélzeti fegy-
verek

B A felderítõszervek alkalmazása és felkészítése so-
rán betartandó speciális biztonsági, balesetvédelmi
és környezetvédelmi rendszabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Számolási készség
5 Tájékozódás
5 Térérzékelés
4 Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO

térképészeti jelek alapján
4 Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek haszná-

lata
4 Optikai felderítõeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége

Módszerkompetenciák:
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Információgyûjtés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Figyelemmegosztás

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0801–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ, átvitel-
és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ,
elektronikai mûszerész ágazati
alaptevékenységek

0802–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ)
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ)
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0801–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ, átvitel-
és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ,
elektronikai mûszerész ágazati
alaptevékenységek

0803–06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat elektronikai mûszerész) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0801–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ, átvitel-
és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ,
elektronikai mûszerész ágazati
alaptevékenységek

0804–06 Híradó ágazat elektronikai mûszerész ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ ágazat katonai informatikai-

rendszer üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0805–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat ágazati alaptevékenységek

0806–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat lokátormûszerész) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0807–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész,
rakétamûszerész ágazati alaptevékenységek

0808–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész ágazati
szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat rakétamûszerész) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0807–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész,
rakétamûszerész ágazati alaptevékenységek

0809–06 Mûszerész ágazat rakétamûszerész ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltetõ) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0812–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer
üzemeltetõ, navigációs rendszer üzemeltetõ,
fénytechnikai rendszer üzemeltetõ ágazati
alaptevékenységek

0813–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer
üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltetõ)

megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

0812–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer
üzemeltetõ, navigációs rendszer üzemeltetõ,
fénytechnikai rendszer üzemeltetõ ágazati
alaptevékenységek

0814–06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer
üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltetõ)

megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltetõ)

megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0812–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer
üzemeltetõ, navigációs rendszer üzemeltetõ,
fénytechnikai rendszer üzemeltetõ ágazati
alaptevékenységek

0815–06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer
üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelõ) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat
szakirányú alaptevékenységek

0792–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ, fedélzeti rádiótechnika szerelõ,
fedélzeti fegyvertechnika szerelõ ágazati
alaptevékenységek

0793–06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika
szerelõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika szerelõ) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat
szakirányú alaptevékenységek

0792–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ, fedélzeti rádiótechnika szerelõ,
fedélzeti fegyvertechnika szerelõ ágazati
alaptevékenységek

0794–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelõ) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat
szakirányú alaptevékenységek

0792–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ, fedélzeti rádiótechnika szerelõ,
fedélzeti fegyvertechnika szerelõ ágazati
alaptevékenységek

0795–06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelõ
ágazati szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-hajtómû szerelõ)

megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat
szakirányú alaptevékenységek

0816–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-
hajtómû szerelõ, helikopter sárkány-hajtómû
szerelõ ágazati alaptevékenységek

0817–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-
hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat helikopter sárkány-hajtómû szerelõ)
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat
szakirányú alaptevékenységek

0816–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-
hajtómû szerelõ, helikopter sárkány-hajtómû
szerelõ ágazati alaptevékenységek

0818–06 Sárkány-hajtómû ágazat helikopter sárkány-
hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat ruházati ellátó) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0796–06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

0797–06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat élelmezési ellátó) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0796–06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

0798–06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat üzemanyag ellátó) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat üzemanyag ellátó) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0796–06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

0799–06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(rádióelektronikai felderítõ ágazat rádióelektronikai felderítõ)
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0810–06 Rádióelektronikai felderítõ szakirányú és
ágazati alaptevékenységek

0811–06 Rádióelektronikai felderítõ ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazat vegyivédelmi technikai üze-
meltetõ) megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

0819–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

0820–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat gépjármû szerelõ) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékenységek

2176–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ,
harcjármûszerelõ, mûszaki gépszerelõ ágazati
alaptevékenységek

2177–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat harcjármû szerelõ) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékenységek

2176–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ,
harcjármûszerelõ, mûszaki gépszerelõ ágazati
alaptevékenységek

2178–06 Szerelõ ágazat harcjármûszerelõ ágazati
szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékenységek

2176–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ,
harcjármûszerelõ, mûszaki gépszerelõ ágazati
alaptevékenységek

2181–06 Szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat fegyvermûszerész) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékenységek

2179–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati
alaptevékenységek

2180–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat ABV-védelmi) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2183–06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2184–06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés
ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat harckocsizó) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2185–06 Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat könnyûlövész) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2186–06 Parancsnoki ágazat könnyûlövész ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2187–06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér
ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat mûszaki) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2188–06 Parancsnoki ágazat mûszaki ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat tüzér) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2189–06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat felderítõ) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati
alaptevékenységek

2190–06 Parancsnoki ágazat felderítõ ágazati
szaktevékenységek
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Az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0789–06 Katonai alapfeladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzését

tanúsító bizonyítvány
Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes

teljesítése
„B” kategóriás jogosítvány megléte
Katonai informatikai rendszerüzemeltetõ ágazat kato-

nai informatikai rendszerüzemeltetõ:
ECDL vizsga letétele

Rádióelektronikai felderítõ ágazat rádióelektronikai fel-
derítõ:

ECDL vizsga letétele

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl

szóló igazolás
„B” kategóriás jogosítvány megléte
Katonai informatikai rendszerüzemeltetõ ágazat kato-

nai informatikai rendszerüzemeltetõ:
ECDL vizsga letétele
Rádióelektronikai felderítõ ágazat rádióelektronikai fel-

derítõ:
ECDL vizsga letétele

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0789–06 Katonai alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex katonai feladatok (alaki, általános harcászati,

lõgyakorlati, tereptani, mûszaki, híradási, vegyivédelmi,
egészségügyi, békefenntartási, kiképzésmódszertani, ka-
tonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatok) végre-
hajtása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szabályzati elõírások (szolgálati, gépjármû parancsnoki

és igénybevételi, lõelméleti, tereptani, logisztikai isme-
retek) alkalmazása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 80%
2. feladat: 20%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyi számítógép kezeléssel kapcsolatos feladat

elvégzése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
NATO-ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0791–06 Avionika és sárkány-hajtómû ágazat szak-

irányú alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méréstechnikai alapismeretek és légijármû ismeret
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0792–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika

szerelõ, fedélzeti rádiótechnika szerelõ,
fedélzeti fegyvertechnika szerelõ ágazati
alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijármûvek üzemben tartásának alapjai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0793–06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika

szerelõ ágazati szaktevékenységek
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A légijármûvek fedélzeti fegyverrendszereinek üzem-

ben tartása, légijármûvek fedélzeti fegyverrendszerei
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzõi, villa-

mos és a mágneses térre vonatkozó alaptörvények, jelen-
ségek, egyenáramú és a váltakozó áramú hálózatok, a há-
romfázisú feszültség elõállítása, ábrázolása, teljesítmé-
nyek meghatározása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A légijármûvek fedélzeti fegyverrendszereinek elméleti

alapjai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0794–06 Avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika

szerelõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijármûvek elektromos, mûszer, oxigén és automati-

ka fedélzeti rendszereinek üzemben tartása, a légijármû-
vek elektromos, mûszer, oxigén és automatika fedélzeti
rendszerei

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzõi, villa-

mos és a mágneses térre vonatkozó alaptörvények, jelen-
ségek, egyenáramú és a váltakozó áramú hálózatok, a há-
romfázisú feszültség elõállítása, ábrázolása, teljesítmé-
nyek meghatározása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A légijármûvek elektromos, mûszer, oxigén és automa-

tika fedélzeti rendszereinek elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0795–06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika

szerelõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A légijármûvek fedélzeti rádiótechnika rendszerek

üzemben tartása, a légijármûvek fedélzeti rádiótechnika
rendszerei

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzõi, villa-

mos és a mágneses térre vonatkozó alaptörvények, jelen-
ségek, egyenáramú és a váltakozó áramú hálózatok, a há-
romfázisú feszültség elõállítása, ábrázolása, teljesítmé-
nyek meghatározása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rádió és mikrohullámú technikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0796–06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alapte-

vékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hadtáp szakágakkal kapcsolatos munka-, környezet-

és tûzvédelmi, valamint minõségbiztosítási feladatok
bemutatása a tárolási, raktározási tevékenységek során; a
vezetõi tevékenység eredményességéhez szükséges ténye-
zõk bemutatása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A logisztikai biztosítás alapjai és részeinek ismerete; az

alapvetõ munkaszervezési, tervezési, káreljárási és közbe-
szerzéssel kapcsolatos ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0797–06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevé-

kenységek
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A ruházati ellátással kapcsolatos (alegység, egység-

szintû) feladatok ismerete
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A ruházati gazdálkodással kapcsolatos okmányok kitöl-

tése gyakorlati példán keresztül
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A háborús ruházati ellátás komplex feladatainak végre-

hajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0798–06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevé-

kenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az élelmezési ellátás alapismereteinek (táplálkozás

élettan, mikrobiológiai és közegészségügyi ismeretek,
áruismeret és szaktechnika ismeret) számonkérése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az élelmezési gazdálkodási ismeretek (normarendszer,

gazdálkodás-költségvetés rendszere, anyagmozgások
rendje, napi munka folyamata) számonkérése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex feladat keretében szakharcászattal élelmezési

ellátással és gazdálkodással kapcsolatos ismeretek, vala-
mint a csapatgyakorlaton megszerzett ismeretek alkalma-
zása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0799–06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevé-

kenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzemanyag és üzemanyag-technikai eszközellátás

rendszere, valamint az éves költségvetési elõirányzatok
tervezésének és felhasználásának bemutatása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az üzemanyag szolgálat szervezeti rendszere, alapvetõ

feladatai. Az üzemanyag gazdálkodás tervezése, szabályo-
zása, a szolgálat ellenõrzése, a napi munka irányítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakharcászattal, üzemanyag ellátással és gazdálko-

dással kapcsolatos ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0800–06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üze-

meltetõ, Mûszerész és Repülésbiztosító
ágazat szakirányú alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamossági, digitális technikai ismeretek (érintésvé-

delem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek,
egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs
hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái)
alkalmazása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0801–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ,

átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üze-
meltetõ, elektronikai mûszerész ágazati
alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Híradásszervezési, módszertani csapatkiképzési, átvitel-

technikai és katonai informatikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
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14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0802–06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ

ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítési és

üzemeltetési szabályainak alkalmazása, a híradó és infor-
matikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos tele-

pítése és üzemeltetése, a híradó és informatikai hálózatok
rendszertechnikai kiszolgálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 60%
3. feladat: 30%

15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0803–06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai

eszköz üzemeltetõ ágazati szaktevékeny-
ségek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszköz-

komplexumok telepítési szabályainak alkalmazása, a hír-
adó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgá-
lása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszköz-

komplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése, a hír-
adó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgá-
lása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 60%
3. feladat: 30%

16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0804–06 Híradó ágazat elektronikai mûszerész ága-

zati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikai szakmai gyakorlat, mûszerek és mérések
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése, elekt-

ronikai alapismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektronikai alapismeretek és elektronikai eszközök

típusismerete és kezelése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0805–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ

ágazat ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép és számítógép-hálózati, számítógép rend-

szertechnikai, és katonai informatikai ismeretek alkalma-
zása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0806–06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ

ágazat ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Windows 2000 hálózati operációs rendszerismeret és

internet-intranet hálózati ismeret alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép-hálózatok üzemeltetésének feladatai a

MH-ben, hálózat felügyeleti és távmonitorozási, valamint
informatikai biztonság ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anya-

gai, a szabványok elmélete, a Magyar Honvédség informa-
tikai rendszerei, a NATO és a tagállamok informatikai
rendszerei

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 70%
2. feladat: 15%
3. feladat: 15%

19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0807–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész, rakéta-

mûszerész ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamosipari és rádiólokációs alapismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradó ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 70%
2. feladat: 30%

20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0808–06 Mûszerész ágazat lokátormûszerész ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lokátortechnika-szerkezettan és típusismeret
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapisme-

retek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakharcászati és üzemben tartási, mérési fel-

adatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 40%
3. feladat: 40%

21. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0809–06 Mûszerész ágazat rakétamûszerész ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rakétatechnika-szerkezettan és típusismeret
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapisme-

retek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakharcászati és üzemben tartási, mérési fel-

adatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 40%
3. feladat: 40%

22. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0810–06 Rádióelektronikai felderítõ szakirányú és

ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A felderítéssel, a rádióelektronikai felderítéssel, rádió-

híradással kapcsolatos fogalmak, törvényszerûségek,
összefüggések értelmezése, rádióforgalmi rendszerek cso-
portosítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradástechnikai alapismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rádióvételtechnikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A rendszeresített vevõkészülékek mûködésének bemu-

tatása egyszerûsített blokkvázlat készítésével, rádióelekt-
ronikai felderítõ munkahely rendszertechnikai vázlatának
összeállítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A rádióelektronikai felderítés feladatai, folyamata, az

adatszerzés megvalósításának gyakorlati lépései, mód-
szerei
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 15%
4. feladat: 15%
5. feladat: 20%

23. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0811–06 Rádióelektronikai felderítõ ágazati szakte-

vékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendszeresített berendezések önálló kezelése, lehetõ-

ségeinek kihasználásával egyszerû és bonyolult adatszer-
zési feladatok végrehajtása, a rádióadások legfontosabb
technikai paramétereinek meghatározása, az adatszerzés
okmányainak vezetése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A híradástechnikai ismeretek alkalmazásával a rádió-

elektronikai felderítõ szaktechnikai eszközök felépítésé-
nek, rendeltetésének, mûködésének, kezelésének bemuta-
tása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korszerû távközlési rendszerek felépítésének és mûkö-

désének bemutatása és a kapcsolódó fogalmak értelmezése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%

24. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0812–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-

meltetõ, navigációs rendszer üzemeltetõ,
fénytechnikai rendszer üzemeltetõ ágazati
alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Repülésbiztosító rendszerek felügyelete, FRISZ bizto-

sítás
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Csapatkiképzés
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-
adási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Navigációs ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
FRISZ ügyeletes kötelmei, tevékenysége
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
4. feladat: 20%

25. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0813–06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-

meltetõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (rádióhírköz-

lési rendszertechnikai ismeretek alkalmazása, repülésbiz-
tosító rádióeszközök és rendszerek üzemeltetése)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rádióhírközlési rendszertechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító eszközök
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 30%
3. feladat: 20%

26. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0814–06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rend-

szer üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (közelnavigá-

ciós és leszállító rendszertechnikai ismeretek alkalmazása,
közelnavigációs és leszállító eszközök és rendszerek üze-
meltetése)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közelnavigációs és leszállító rendszertechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, navigációs- és leszállító-

rendszer üzemeltetés
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 30%
3. feladat: 20%

27. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0815–06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rend-

szer üzemeltetõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (repülõterek és

leszállóhelyek fénytechnikai rendszerismeretek alkalma-
zása, fénytechnikai rendszerek és eszközök üzemeltetése)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Repülõterek, leszállóhelyek fénytechnikai rendszeris-

meretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító fény-

technikai rendszer üzemeltetés
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 30%
3. feladat: 20%

28. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0816–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-

hajtómû szerelõ, helikopter sárkány-hajtó-
mû szerelõ ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijármûvek üzemben tartásának alapjai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

29. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0817–06 Sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sárkány-

hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Repülõgépek üzemben tartása, hajtómû szerkezettan,

sárkány szerkezet és rendszerei ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Repülõgép aerodinamikája
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hajtómû szerkezettan, sárkány szerkezet és rendszerei

ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

30. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0818–06 Sárkány-hajtómû ágazat helikopter sárkány-

hajtómû szerelõ ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helikopter üzemben tartása, helikopter hajtómû szerke-

zettan, sárkány szerkezet és rendszerismeret alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helikopter aerodinamikája
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Helikopter hajtómû szerkezettan, sárkány szerkezet és

rendszerismeret
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

31. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0819–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ szakirá-

nyú és ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános munka-, tûz- és környezetvédelmi ismeretek,

szakmai (üzemeltetõi szakmai, gépipari és elektronikai)
alapismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kémia és anyagismeret
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%

32. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0820–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakharcászat és vegyivédelmi technikai eszközök

üzemben tartása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

33. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2175–06 Szerelõ ágazat szakirányú alaptevékeny-

ségek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakirányú alapismeretek (villamossági alapismeretek,

gépipari alapismeretek, mûszaki rajz, munka- és környe-
zetvédelem)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

34. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2176–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ, harcjármû-

szerelõ, mûszaki gépszerelõ ágazati alapte-
vékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ágazati alapismeretek (javítási alapismeretek, szerke-

zettani alapismeretek, üzemeltetési alapismeretek)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-
adási idõ 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

35. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2177–06 Szerelõ ágazat gépjármûszerelõ ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, gép- és

kerekes harcjármû technikai ismeret, gép- és kerekes harc-
jármû üzemben tartása) végrehajtása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (szakharcászat, gép- és kerekes

harcjármû technikai ismeret, gép- és kerekes harcjármû
üzemben tartása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gép- és kerekes harcjármûvek üzemben tartásával kap-

csolatos szabályok ismerete, gép- és kerekes harcjármûvek
technikai ismerete

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

36. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2178–06 Szerelõ ágazat harcjármûszerelõ ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, harckocsi

és lánctalpas harcjármû technikai ismeret, harckocsi és
lánctalpas harcjármû üzemben tartása) végrehajtása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (szakharcászat, harckocsi és lánctal-

pas harcjármû technikai ismeret, harckocsi és lánctalpas
harcjármû üzemben tartása)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harckocsi és lánctalpas harcjármû üzemben tartásával

kapcsolatos szabályok ismerete, harckocsi és lánctalpas
harcjármûvek technikai ismerete
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

37. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2179–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati

alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fegyverzettechnikai alapismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzemben tartási alapismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%

38. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2180–06 Szerelõ ágazat fegyvermûszerész ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkezettani ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Típusismeret és szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakmai szakharcászati és üzemben tartási

feladatok
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 60%

39. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2181–06 Szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ ágazati

szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai feladatok (szakharcászat, mûszaki gépek szer-

kezettana, mûszaki gépek üzemeltetése és fenntartása, mû-
szaki gépek javítása) végrehajtása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mûszaki támogatás és a mûszaki NATO-jelek alapvetõ

ismerete, a mûszaki gépek fõbb szakharcászati adatainak
és technikai rendszereinek ismerete

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (mûszaki gépek szerkezettana, mû-

szaki gépek üzemeltetése és fenntartása)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

40. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati

alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fegyvernemi alapismeretek felmérése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szárazföldi haderõnem fegyvernemeinek és szakcsa-

patainak tevékenysége, eszközei
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 40%

41. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2183–06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (ABV-védelmi szakmai ismeretek)

végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
ABV-védelmi szakmai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

42. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2184–06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés

ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (szakharcászat) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradástechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektronikai hadviselés típusismerete
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

43. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2185–06 Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (harcászat, haditechnikai ismeretek,

csapatkiképzés módszertana) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Harcászati, lõkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, lõkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

44. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2186–06 Parancsnoki ágazat könnyûlövész ágazati

szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (harcászat, haditechnikai ismeretek,

csapatkiképzés módszertana) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Harcászati, lõkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, lõkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

45. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2187–06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és

tüzér ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kezelõi feladatok ellátása, szakharcászat
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek, szakharcászat, lõelmélet
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek, szakharcászat, lõelmélet
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

46. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2188–06 Parancsnoki ágazat mûszaki ágazati szakte-

vékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (mûszaki szakmai ismeretek, csapatki-

képzés módszertana) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mûszaki szakmai ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

47. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2189–06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevé-

kenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (szakharcászat, lövéstan, harcszolgá-

lat, csapatkiképzés módszertana) végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek (harcászat-lövéstan, bemérés,

fegyverzettechnika, harcszolgálat)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek (harcászat-lövéstan, bemérés,

fegyverzettechnika, harcszolgálat)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

48. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2190–06 Parancsnoki ágazat felderítõ ágazati szakte-

vékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex felderítõ szakfeladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A katonai felderítés elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Más országok hadseregeinek ismerete

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
13. vizsgarész: 10%
14. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és kapcsolástech-
nikai eszköz üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
13. vizsgarész: 10%
15. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai mûszerész)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
13. vizsgarész: 10%
16. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
17. vizsgarész: 10%
18. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (mûszerész ágazat lokátormûszerész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
19. vizsgarész: 10%
20. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (mûszerész ágazat rakétamûszerész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
19. vizsgarész: 10%
21. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-
meltetõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsga-
részek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
24. vizsgarész: 10%
25. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat navigációs rend-
szer üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
24. vizsgarész: 10%
26. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat fénytechnikai
rendszer üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez ren-
delt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
24. vizsgarész: 10%
27. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsga-
részek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsga-
részek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
4. vizsgarész: 10%
6. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsga-
részek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
4. vizsgarész: 10%
7. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sár-
kány-hajtómû szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
28. vizsgarész: 10%
29. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómû ágazat helikopter sár-
kány-hajtómû szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
28. vizsgarész: 10%
30. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat ruházati ellátó) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
8. vizsgarész: 15%
9. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat élelmezési ellátó) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
8. vizsgarész: 15%
10. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat üzemanyag ellátó) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
8. vizsgarész: 15%
11. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítõ ágazat rádió-
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elektronikai felderítõ) megnevezésû szakképesítéshez ren-
delt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
22. vizsgarész: 15%
23. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazat
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ) megnevezésû szakké-
pesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egé-
szében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
31. vizsgarész: 15%
32. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat gépjármû szerelõ) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
33. vizsgarész: 5%
34. vizsgarész: 10%
35. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat harcjármû szerelõ) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
33. vizsgarész: 5%
34. vizsgarész: 10%
36. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
33. vizsgarész: 5%
34. vizsgarész: 10%
39. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat fegyvermûszerész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
33. vizsgarész: 5%
37. vizsgarész: 10%
38. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat ABV-védelmi) meg-

nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
41. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat elektronikai hadvise-
lés) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek
és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
42. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat harckocsizó) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
43. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat könnyûlövész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
44. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és
tüzér) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
45. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat mûszaki) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
46. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat tüzér) megnevezésû
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
47. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat felderítõ) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
48. vizsgarész: 30%

Az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészé-
ben

1. vizsgarész: 100%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
13. vizsgarész: 20%
14. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechni-
kai eszköz üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,
amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító
számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû
részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
13. vizsgarész: 20%
15. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai mûszerész)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
13. vizsgarész: 20%
16. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
17. vizsgarész: 20%
18. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (mûszerész ágazat lokátormûszerész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
19. vizsgarész: 20%
20. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (mûszerész ágazat rakétamûszerész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
19. vizsgarész: 20%
21. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üze-
meltetõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizs-
gázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
24. vizsgarész: 20%
25. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat navigációs rend-
szer üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyi-
ben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú,
Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû rész-
szakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
24. vizsgarész: 20%
26. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat fénytechnikai
rendszer üzemeltetõ) megnevezésû szakképesítéshez ren-
delt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,
amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító
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számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû
részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
12. vizsgarész: 10%
24. vizsgarész: 20%
27. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizs-
gázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 20%
5. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti mûszertechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizs-
gázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 20%
6. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika
szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizs-
gázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 20%
7. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómû ágazat repülõgép sár-
kány-hajtómû szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,
amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító
számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû
részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
28. vizsgarész: 20%
29. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómû ágazat helikopter sár-
kány-hajtómû szerelõ) megnevezésû szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,

amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító
számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû
részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
28. vizsgarész: 20%
30. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat ruházati ellátó) megnevezé-
sû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 863 01
0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhe-
lyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
8. vizsgarész: 30%
9. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat élelmezési ellátó) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
8. vizsgarész: 30%
10. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat üzemanyag ellátó) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
8. vizsgarész: 30%
11. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítõ ágazat rádió-
elektronikai felderítõ) megnevezésû szakképesítéshez ren-
delt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében,
amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító
számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû
részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
22. vizsgarész: 30%
23. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazat
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ) megnevezésû szakké-
pesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egé-
szében, amennyiben a vizsgázó az 52 863 01 0100 33 01
azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.
megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
31. vizsgarész: 30%
32. vizsgarész: 60%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat gépjármû szerelõ) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
33. vizsgarész: 10%
34. vizsgarész: 20%
35. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat harcjármû szerelõ) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
33. vizsgarész: 10%
34. vizsgarész: 20%
36. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat mûszakigép-szerelõ) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
33. vizsgarész: 10%
34. vizsgarész: 20%
39. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat fegyvermûszerész) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
33. vizsgarész: 10%
37. vizsgarész: 20%
38. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat ABV-védelmi) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
41. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat elektronikai hadvise-
lés) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek
és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó
az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú kato-
nai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel
rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
42. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat harckocsizó) megne-
vezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
43. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat könnyûlövész) meg-
nevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az
52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai
vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel ren-
delkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
44. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és
tüzér) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizs-
gázó az 52 863 01 0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú
katonai vezetõhelyettes I. megnevezésû részszakképesí-
téssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
45. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat mûszaki) megnevezé-
sû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 863 01
0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhe-
lyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
46. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat tüzér) megnevezésû
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
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vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 863 01
0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhe-
lyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
47. vizsgarész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd
tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat felderítõ) megnevezé-
sû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 863 01

0100 33 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetõhe-
lyettes I. megnevezésû részszakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész: 10%
40. vizsgarész: 30%
48. vizsgarész: 60%

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyiké-
nek korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgasza-
bályzattól eltérõ szempontjai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)

Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.

Egyéni felszerelés és védõeszközök X X

Egyéni fegyverzet X X

Térképészeti szakanyagok X X

Számítógép konfigurációk X

Szoftverek (Windows, Office) X

Mágneslemezek, CD-k, adathordozók X

Nyomtatók X

Belsõégésû motorok típus, mûködés és kiszolgáló rendszerei oktató
tablósor

X

Motorok és mûködtetõ rendszerek metszetei X

Lõszerek oktató tablósor X

Tüzérségi fegyver típusonkénti oktató tablók X

Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok X X

Gyakorló fegyverek, aknák X X

Metszett fegyverek, aknák X X

Gyakorló robbanó töltetek X X

Gyakorló lõszerek és metszetek X X

Oktató fali tabló sorozatok X X

Mûködést szemléltetõ fali tablók X X

Lõelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok X X

Célzást gyakorló és ellenõrzõ készülékek X X

Oktató makettek X X

Haditechnikai eszközök X X

Harcjármûtechnikai eszközök X X

Fegyverzettechnikai eszközök X X

Híradóeszközök X X

Harcanyagok X X

Oktatástechnikai segédeszközök X X

Információhordozók X X

Oktatófilmek, prezentációk X X

Ágazati képzés szakanyagai X



VII.

Egyebek

A Szakmai és Vizsgakövetelményben szereplõ képzések Kamarai Jogkört Gyakorlói:

Ssz. Azonosító szám A szakképesítés/részszakképesítés megnevezése Kamarai Jogkört Gyakorló

1. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltetõ)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

2. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltetõ)

3. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, elektronikai mûszerész)

4. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat, katonai informatikai-rendszer
üzemeltetõ)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

5. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat, lokátormûszerész)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Haditechnikai
fõnökség)6. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.

(mûszerész ágazat, rakétamûszerész)

7. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, rádiórendszer
üzemeltetõ)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Híradó és Informatikai fõnökség)

8. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, navigációs rendszer
üzemeltetõ)

9. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, fénytechnikai
rendszer üzemeltetõ)

10. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti fegyvertechnika
szerelõ)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Repülõ mérnök
mûszaki fõnökség)

11. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti mûszertechnika
szerelõ)

12. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti rádiótechnika
szerelõ)

13. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, repülõgép
sárkány-hajtómû szerelõ)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Repülõ mérnök
mûszaki fõnökség)

14. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, helikopter
sárkány-hajtómû szerelõ)

15. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, ruházati ellátó)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Hadtáp fõnökség)

16. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, élelmezési ellátó)

17. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, üzemanyag ellátó)

18. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(rádióelektronikai felderítõ ágazat,
rádióelektronikai felderítõ)

MK Katonai Felderítõ Hivatal
Rádióelektronikai Felderítõ Igazgatóság

19. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazat,
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ)

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (Logisztikai fõnökség,
Haditechnikai fõnökség)
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Ssz. Azonosító szám A szakképesítés/részszakképesítés megnevezése Kamarai Jogkört Gyakorló

20. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (szerelõ ágazat,
gépjármû szerelõ)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Haditechnikai
fõnökség)21. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.

(szerelõ ágazat, harcjármû szerelõ)

22. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ)

23. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, fegyvermûszerész)

24. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, ABV-védelmi)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

25. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, elektronikai hadviselés)

26. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, harckocsizó)

27. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, könnyûlövész)

30. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és
tüzér)

31. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, mûszaki)

32. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, tüzér)

33. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, felderítõ)

34. 52 863 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

4. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD ZÁSZLÓS (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével)

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 0210

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám

Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) – 700
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II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Honvéd zászlós (az ágazat
megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: 52 863 01 1000 00 00 Honvéd

tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével), vagy
31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. (az ága-

zat megjelölésével), vagy
52 8917 12 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelö-

lésével), vagy
32 8917 01 Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelö-

lésével), vagy
a Kamarai Jogkört Gyakorló állásfoglalása alapján a

tiszthelyettes képzésben, szakképzésben, polgári életben
korábban megszerzett képesítés vagy képzettség.

Elõírt gyakorlat: minimum 6 év katonai szolgálat
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Idõtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést
igénylõ foglalkozásai

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ
leírása:

Általános katonai feladatokat végez
Katonai vezetõi alapfeladatokat végez
Ágazati alapfeladatokat végez
Ágazati szakfeladatokat végez

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Alkalmazza és megköveteli a szolgálati szabályzatban

meghatározottakat
Alkalmazza és megköveteli az alaki szabályzat vonat-

kozó elõírásait
Kezeli és karbantartja az egyéni lõfegyverét és felszere-

lését
Irányítja és ellenõrzi beosztottai egyéni lõfegyverének

és felszerelésének kezelését és karbantartását
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Felkészíti beosztottait a 24 órás szolgálat ellátására és

ellenõrzi tevékenységüket
Jelentéseket készít és fogad
Végrehajtja kiképzési feladatait
Tervezi, szervezi irányítja és ellenõrzi a beosztott állo-

mány kiképzési feladatait
Vezeti a rendszeresített munkaokmányait
Közösséget épít és fejleszt alegység szinten
Konfliktusokat és stresszhelyzetet kezel
Képviseli a beosztott állomány érdekeit
Katonai személyek és szervezetek között kommuni-

kációt végez
Motiválja beosztottait
Polgári személyekkel és szervezetekkel kommunikációt

végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szolgálati szabályzat
C Alaki szabályzat és a helyi szabályzók elõírásai
B Rendszeresített fegyverek kezelése, karbantartása
B Lõgyakorlatok
C Rendfokozathoz tartozó 24 órás szolgálatok fel-

adata
C Beosztottak 24 órás szolgálat ellátásának kötelmei
C Iratkészítés szabályai
B Kiképzési rendszer
C Törzsszolgálati okmányok
C Vezetés
C Konfliktus és stresszhelyzet-kezelés alaphelyzetei
C Érdekvédelmi jogszabályok
C Kommunikáció
B Motiváció a gyakorlatban
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3 Fegyverhasználat
3 Egyezményes jelek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás kiegyensúlyozottság
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség

Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Információgyûjtés
Általános tanulóképesség
Tervezés
Figyelem-összpontosítás
Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2163–06 Parancsnoki ágazati alaptevékenységek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a parancsnok döntéshozatalának elõkészíté-

sében
Irányítja a hadmûveleti központok telepítését, õrzés-vé-

delmének megszervezését, közelbiztosítás szervezését
Alárendeltségébe beosztott tiszthelyettesei állomány

munkáját irányítja
Szervezi az együttmûködést a rábízott területen alegy-

ségek között (támogató, harckiszolgáló harcoló)
Beosztottai részére egyéni fizikai felkészítési progra-

mot dolgoz ki
Felügyeli és segíti a logisztikai felkészítõ program vég-

rehajtását
Tervezi, szervezi a beosztott állomány képzését és elõ-

menetelét
Segíti a beosztott állomány önképzését, ismeretszer-

zését

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vezetéselmélet
C Vezetési pontok telepítési rendje
C Testkultúra
C Logisztikai ellátás rendje

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
1 Elemi szintû számítógéphasználat
4 Információforrások kezelése
3 Hadmûveleti terv olvasása, értelmezése
3 Hadmûveleti terv készítése
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Kiegyensúlyozottság
Felelõsségtudat
Precizitás
Önállóság

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2164–06 Vezénylõ zászlós feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Tervezi, szervezi a beosztott állomány képzését és elõ-

menetelét
Támogatja az alegység parancsnok munkáját, napi élet

irányításában
Felügyeli és segíti az alegységnél mûködõ, mentor, csa-

ládtámogató és szakmai segítõ programokat
Eligazításokat, tájékoztatókat tart
Ellenõrzõ tevékenységet végez
Tervezi, szervezi és vezeti a tiszthelyettes fejlesztõ

programot alegységénél

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szervezés
C Belsõ szabályzók
C Kommunikáció
B Vezetés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Hadmûveleti terv olvasása, értelmezése
1 Idegen nyelvû beszédkészség
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2 ECDL 6. m. Prezentáció

Személyes kompetenciák:
Erõs fizikum
Tûrõképesség
Terhelhetõség
Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
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Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
gyakorlatias feladatértelmezés elsajátítása
Rendszeretõ képesség, kreativitás
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenõrzõképesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2165–06 Hadmûveleti és kiképzési beosztott feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz parancsok, intézkedések elõkészítésében
Részt vesz a katonai alkalmazási tervek készítésében
Részt vesz a kiképzési tervek készítésében
Harci, kiképzési nyilvántartásokat elõkészít és vezet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törzsszolgálati utasítás
C Kiképzési rendszer
C Helyi szabályzók

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:
Stressztûrõ képesség
Szorgalom igyekezet

Társas kompetenciák:
Irányíthatóság

Módszerkompetenciák: –

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2170–06 Ügyviteli szakember feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Ismeri az információvédelem és az iratkezelés törvényi

szintû elõírásait, valamint a szakterületére vonatkozó ren-
deletek, szabályzatok, rendelkezések elõírásait, melyeket
betart és betartat

Ismeri a minõsített adatok kezelésének külön szabá-
lyait, melyeket betart és betartat

Szervezi és irányítja az iratkezelést
Használja a nyilvántartások számképzési rendszerét,

ismeri azok egymásra épülését
Ismeri az irat készítésével, minõsítésével, kiadványozá-

sával, nyilvántartásba vételével, irattárba, illetve levéltár-
ba adásával kapcsolatos feladatokat

Végrehajtja a munkaköréhez tartozó feladatok terve-
zését, szervezését

Vizsgálja a szakterület szabályzóinak érvényesülését és
javaslatot tesz a hiányosságok felszámolására

Oktatja a szakterületre vonatkozó szabályokat
Távolléte esetén helyettesíti az ügyviteli szerv vezetõjét
Végrehajtja az érkezõ küldemények bontás elõtti és

bontás utáni csoportosítását, bemutatást követõen a nyil-
vántartásba vételét

A levéltári törvény és a végrehajtásra kiadott rendelke-
zések alapján végrehajtja az irattárkezelést és a levéltárba
adást

Végrehajtja a készenlét fokozása utáni idõszak, illetve
a NATO kötelezettség vállalás alapján ellátandó feladatok
ügyviteli rendjének megtervezését, elõkészítését, és az
arra való áttérést

Biztosítja a szervezet folyamatos írásos vezetését, az
iratok gyors és szakszerû továbbítását és szállítását

Részt vesz gyakorlatok ügyvitelének elõkészítésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A levéltári törvény és a titokvédelmi törvény
C MH iratkezelési és információvédelmi szabályzat
C Ellenõrzési szabályzat
C Pedagógiai alapismeretek
C Szervezési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1 Elemi szintû számítógéphasználat
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
2 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Udvariasság
Segítõkészség
Közérthetõség
Hatékony kérdezés készség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Emlékezõképesség
Ismeretmegõrzés
Problémamegoldás
Hibaelhárítás
Gyakorlatias feladat értelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2171–06 Haditechnikai ágazati alaptevékenységek
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A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szervezi a beosztottak szaktevékenységét
Ellenõrzi és értékeli a szakfeladatok végrehajtását
Részt vesz az egység/alegység KFR terveinek kidolgo-

zásában
Vezeti a rendszeresített okmányokat, nyilvántartásokat,

adatbázisokat
Szolgálati kötelmei mértékében végzi a 24 órás szak-

szolgálatok felkészítését, irányítását és ellenõrzését
Anyagfelelõsként óvja és rendeltetésszerûen használja a

személyéhez kötött szak- és nem szaktechnikai anyagokat
Beosztottként részt vesz készenléti feladatok végrehaj-

tásában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Általános szervezéselmélet
C Törzsmunka
A Okmányok, nyilvántartások
B Szervezéselmélet

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Idegen nyelv alapszintû használata
1 Elemi szintû számítógéphasználat
3 Információforrások kezelése
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

Személyes kompetenciák:
Szervezõkészség
Tûrõképesség
Önfegyelem
Felelõsségtudat

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenõrzõképesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2172–06 Páncélos gépjármû technikus feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Irányítja és ellenõrzi a technikai kiszolgálások és javítá-

sok végrehajtását
Végzi a technikai eszközök kiszolgálásának és javításá-

nak kiemelt mûveleteit, a magasabb szakmai felkészült-
séghez kötött munkálatait

Ellátja a feladatköréhez tartozó üzemeltetési és fenntar-
tási folyamatokhoz kapcsolódó elemzõi, szervezõi, veze-
tõi, ellenõrzési és szak-anyaggazdálkodási feladatokat

Részt vesz a kiképzési feladatok páncélos- és gépjármû-
technikai biztosításának tervezésében és végrehajtásában

Részt vesz a technikai eszközök üzemeltetésével és
üzemben tartásával összefüggõ logisztikai biztosítási fel-
adatok megtervezésében és végrehajtásában

Szakanyag raktárvezetõként tervezi és végzi a páncé-
los- és gépjármûtecnikai szakanyagellátást

Részt vesz a technikai eszközök és szakanyagok nyil-
vántartásában, készletezésében, tárolásuk és megóvásuk
végrehajtásában, az anyagmozgások elõírás szerinti okmá-
nyolásában, a káreljárások, selejtezések lefolytatásában

Beosztott szakkiképzõként végzi az állomány szakki-
képzését, készíti, illetve vezeti a képzési okmányokat

Javaslatokat tesz a szakmai munka és az oktatás haté-
konyságának növelésére

Részt vesz a GTE-k rendszerbe állítása és kivonása kap-
csán MH-t érintõ hatósági eljárásokban

Végzi a katonai szervezet GTE-inek igénybevétel elõtti
és utáni mûszaki ellenõrzését

Végzi a honvédségi GTE-k biztosításával kapcsolatos
feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A páncélos- és gépjármûtechnikai biztosítás rend-

szere
B Szaktechnikai eszközök technikai kiszolgálásának

rendszere
B Szaktechnikai eszközök javítási folyamata
C Szakterületi szabályzók
A Anyag- és eszközgazdálkodási rendszer
B Igénybevételi szabályok
C Anyagmozgatás, raktározás
C Alapszintû gazdálkodás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Szaktechnikai eszközök és anyagok használata
5 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
5 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetõség
Precizitás

Társas kompetenciák:
Kezdeményezõkészség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
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Módszerkompetenciák:
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2173–06 Mûszaki gép technikus feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Irányítja és ellenõrzi a technikai kiszolgálások és javítá-

sok végrehajtását
Végzi a mûszaki technikai eszközök kiszolgálásának és

javításának kiemelt mûveleteit, a magasabb szakmai felké-
szültséghez kötött munkálatait

Ellátja a feladatköréhez tartozó mûszaki gép üzemelte-
tési és fenntartási folyamatokhoz kapcsolódó elemzõi,
szervezõi, vezetõi, ellenõrzési és szak-anyaggazdálkodási
feladatokat

Részt vesz a kiképzési feladatok mûszaki technikai biz-
tosításának tervezésében és végrehajtásában

Részt vesz a mûszaki technikai eszközök üzemeltetésé-
vel és üzemben tartásával összefüggõ logisztikai biztosí-
tási feladatok megtervezésében és végrehajtásában

Mûszaki szakanyag raktárvezetõként tervezi és végzi a
mûszaki technikai szakanyagellátást

Részt vesz a technikai eszközök és szakanyagok nyil-
vántartásában, készletezésében, tárolásuk és megóvásuk
végrehajtásában, az anyagmozgások elõírás szerinti okmá-
nyolásában, a káreljárások, selejtezések lefolytatásában

Beosztott szakkiképzõként végzi az állomány szakki-
képzését, készíti, illetve vezeti a képzési okmányokat

Javaslatokat tesz a szakmai munka és az oktatás haté-
konyságának növelésére

Részt vesz a mûszaki technikai eszközök rendszerbe
állítása és kivonása kapcsán MH-t érintõ hatósági eljárá-
sokban

Végzi a katonai szervezet mûszaki technikai eszközök
igénybevétel elõtti és utáni mûszaki ellenõrzését

Végzi a honvédségi mûszaki technikai eszközök bizto-
sításával kapcsolatos feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Mûszaki technikai biztosítás rendszere
B Szaktechnikai eszközök technikai kiszolgálásának

rendszere
B Szaktechnikai eszközök javítási folyamata
C Szakterületi szabályzók
B Anyag- és eszközgazdálkodás rendszer
C Igénybevételi szabályok
C Alapszintû gazdálkodás
C Anyagmozgatás, raktározás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Szaktechnikai eszközök és anyagok használata
5 Köznyelvi beszédkészség
5 Szakmai nyelvû beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek
4 Mûszaki rajz olvasása, értelmezése

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetõség
Precizitás

Társas kompetenciák:
Kezdeményezõkészség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Fogalmazó készség
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2174–06 Fegyverzettechnikai technikus feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja és betartatja a rendszeresített technikai eszkö-

zök kezelésének, üzemeltetésének szabályait, vezeti a vo-
natkozó okmányokat

Szervezi és irányítja a beosztott szakállomány munkáját
Vezeti az alegységszintû munkaokmányokat, nyilván-

tartásokat
Betartja és betartatja a munka-, tûz- és környezetvé-

delmi rendszabályokat
Telepíti és üzemelteti a mûhely-, ellenõrzõ mûszerko-

csikat
Betartatja a technikai eszközök, anyagok karbantartásá-

nak, megóvásának, tárolásának és szállításának szabályait
Részt vesz a haditechnikai ágazat képzési, kiképzési fel-

adatokban
Ellátja a feladatköréhez tartozó üzemben tartási, kiszol-

gálási és javítási munkafolyamatokhoz kapcsolódó elem-
zõi, szervezõi, vezetõi, ellenõrzési és szakanyag-gazdál-
kodási feladatokat

Katonai mûveletek során logisztikai törzsbeosztottként
végzi a fegyverzettechnikai biztosítás tervezésével, szer-
vezésével, ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat
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Ellenõrzi az üzemeltetett technikai eszközök állapotát,
végrehajtja az idõszakos ellenõrzéseket, hibabehatárolást
végez

Szervezi a rendszeresített fegyverzettechnikai eszközök
technikai kiszolgálását, végzi a beszabályozásokat, javítá-
sokat

Blokk-, alkatrészcserés javítást hajt végre
Kezeli az általános és a speciális mérõmûszereket
Alapszintû gazdálkodási ismeretek

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Üzemeltetési utasítások, balesetvédelmi és bizton-

sági rendszabályok elõírásai
B Haditechnikai eszközök technikai kiszolgálásának

rendszere, az egyes fokozatok tartalma
C Haditechnikai eszközök egység és alegységszintû

javításba adási rendszere, a javítás folyamata az
eszköz átadásától a visszavételig

B Kiképzési feladatok fegyverzettechnikai biztosítá-
sának rendszere

C Az adott katonai szervezetnél üzemeltetett techni-
kai eszközök technikai kiszolgálási, karbantartási
mûveletei

C Az anyag- és eszközgazdálkodás csapatszintû
rendszere, a központi anyagigénylés formája

B A technikai eszközök tárolására, állagmegóvására
vonatkozó utasítások

C A szakanyagok és eszközök számítógépes nyilván-
tartási rendszere

C Alapszintû gazdálkodás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írás-

ban
3 A technikai eszközökhöz kiadott technikai leírások

olvasása, értelmezése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4 Mûszaki rajz, kapcsolási rajz olvasása, értelmezé-

se, készítése
4 Mûszaki rajz, kapcsolási rajz készítése
4 Villamos kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
3 Villamos kapcsolási rajzok készítése
3 Általános és speciális mérõmûszerek használata

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Terhelhetõség
Szervezõképesség
Precizitás
Térlátás, térbeli tájékozódás

Társas kompetenciák:
Kezdeményezõkészség
Motiválhatóság

Fogalmazó készség
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2712–06 Biztonsági alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Tervezi és szervezi a beosztott alállomány tevékenységét
Irányítja és ellenõrzi a beosztott alállomány tevékenységét
Motiválja a beosztott alállományt
Konfliktus- és stresszhelyzeteket kezel
Katonai és polgári személyekkel kommunikál
Részt vesz a beosztott állomány szakmai továbbképzé-

sében
Részt vesz a nemzetközi együttmûködési feladatokban
Kapcsolatot tart az együttmûködõ szervezetekkel
NATO és EU okmányokat és dokumentumokat kezel
Együttmûködik a katonai vezetõkkel, parancsnokokkal,

a társszolgálatok és a rendvédelmi szervek munkatársaival
Részt vesz a többnemzetiségû békefenntartó és békete-

remtõ mûveletek támogatásában
Figyelemmel kíséri a szakterületét érintõ biztonságpoli-

tikai változásokat
Részt vesz biztonságpolitikai és katonai vonatkozású

jelentések kidolgozásában
Kimutatásokat, prezentációkat készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A vezetéssel kapcsolatos elméletek és modellek
B Vezetõi szerepek és tevékenységek
B Vezetõi stílusok
C Vezetõk képzése, fejlesztése
C Motivációs elméletek, motivációs tényezõk
B A kommunikációs folyamat modellje
C A szervezeti kommunikáció
C A szervezeti kultúra
B A konfliktusok típusai, felismerése
B A konfliktusok megoldási lehetõségei
C A NATO szervezeti felépítése, döntéshozatali me-

chanizmusa
C A NATO stratégiai koncepciója, nemzetközi sze-

repvállalása
C A NATO mûveletek támogatási feladatai
C A biztonságot veszélyeztetõ tényezõk, a globális

kihívások és a regionális kockázatok
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C A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempoli-
tikai alapelvei

C A Nemzeti Biztonsági Stratégia

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvû beszédkészség
3 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvû beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Szervezõkészség
Döntésképesség

Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Általános tanulóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Kontroll (ellenõrzõ képesség)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2713–06 Rádióelektronikai felderítõ szakfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szakmai feladatot szab az alárendelt állománynak és el-

lenõrzi azok végrehajtását
Szakszerûen kezeli a rendszeresített szaktechnikai esz-

közöket
Szakszerûen kezeli a rendszeresített számítástechnikai

eszközöket
Korszerû rádió-vételtechnikai eljárásokat alkalmaz
Meghatározza az elsõdleges rádióelektronikai felderítõ

ismérveket
Az elõírt formában rögzíti az adatokat
Vezeti a rendszeresített munkaokmányokat, adatbázisokat
Naprakészen tartja az adatbázisokat
A meghatározott szempontok alapján az adatbázisokból

kimutatásokat készít
Részt vesz a rögzített adatok elõértékelésében
Teljesíti jelentési kötelezettségeit
Diagnosztizálja a berendezések rendellenes mûködését
Elhárítja az egyszerûbb technikai problémákat
Analizálja az összetett jeleket, jelsorozatokat
Javaslatot tesz a feladatok hatékonyabb végrehajtására

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A rádióelektronikai felderítés folyamata

B Korszerû rádió vételtechnika
B Szaktechnikai eszközök mûködése, kezelése
B Munkahelyek rendszertechnikai felépítése
C Hibafeltárás, hibajavítás lépései
C Híradásszervezés
B Távközlési rendszerek
B Adatszerzés módszerei, folyamata
C Adatrögzítés szabályai, adatbázisok struktúrája
C Elõértékelés szempontjai, módszerei
C Nyilvántartások vezetési szabályai
C Statisztikai értékelés
C Az adatfeldolgozást támogató informatikai rend-

szerek
C Jelentési rendszer
C A digitális adatátviteli rendszerek mûködése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
4 Rendszeresített informatikai programok hasz-

nálata
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tûrés
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiváló készség
Meggyõzõkészség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Rendszerezõ képesség
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Figyelem megosztás
Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2714–06 Katonai felderítõ szakfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szakmai feladatot szab az alárendelt állománynak és

ellenõrzi azok végrehajtását
Nyílt és titkos információgyûjtést folytat
Információs rendszereket hoz létre és alkalmaz
Kapcsolati személyeket motivál, tevékenységüket irá-

nyítja
Adatokat rögzít technikai eszközök felhasználásával
Elõértékeli a felderítési adatokat és információkat
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Szakmai adatbázisokból információkat kérdez le
Internetes kutatást folytat
Biztonságpolitikai és katonai információkat elemez és

értékel
Felderítõ jelentéseket szerkeszt
Szóban és szemléltetõ eszközök felhasználásával jelent

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A katonai felderítés folyamata
B A nyílt és titkos információszerzés módszerei és al-

kalmazása
B Az információs rendszerek elmélete
B A szakmai kapcsolattartás módszerei, eljárásai
B Az adatrögzítés módszerei és szabályai
C Az elõértékelés szempontjai és módszerei
C Adatbázisok struktúrája
C Az internet nyújtotta információszerzõ lehetõ-

ségek
C Az elemzõ-értékelõ munka elmélete és gyakorlata
C A jelentéskészítés tartalmi és formai követel-

ményei
C Kommunikációs módszerek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
4 Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ-készség
Kapcsolatfenntartó-készség
Kezdeményezõkészség
Motiválókészség
Irányítási készség
Meggyõzõkészség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Rendszerezõ képesség
Információgyûjtés
Következtetési képesség
Értékelés
Figyelem megosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

2715–06 Nemzetbiztonsági szakfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Gyakorlatban alkalmazza a nemzetbiztonsági tevékeny-

ség eszközrendszerét
Gyakorlatban alkalmazza munkájához szükséges infor-

mációgyûjtés és adatgyûjtés erõit, eszközeit, módszereit
Pontosan kezeli és vezeti a szakfeladatai ellátásához

szükséges okmányokat, nyilvántartásokat, adatbázisokat
Végrehajtja gyakorlatok, rendezvények biztosításának

feladatait
Elemezi, értékeli a kockázati tényezõket
Megtervezi és végrehajtja a híradó, rejtjelzõ és egyéb,

az információ védelméhez kapcsolódó speciális felada-
tokat

Szakszerûen kezeli a rendszeresített szaktechnikai esz-
közöket

Szakszerûen kezeli a rendszeresített számítástechnikai
eszközöket

Végrehajtja az objektumok biztonságtechnikai bevizs-
gálását

Betartja, betartatja a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvény elõírásait, valamint a kapcsolódó jogszabá-
lyokat, belsõ rendelkezéseket

Gyakorlatban alkalmazza a tevékenységét meghatározó
jogszabályokat, az elöljáró által kiadott szakmai intézke-
déseket, belsõ szabályozókat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A nemzetbiztonsági tevékenység módszerei, eljá-

rásai
B Az információ- és adatgyûjtés módszerei
C Okmányok, nyilvántartások készítésének, vezeté-

sének szabályai
C Adatbázisok kezelésének, lekérdezésének módsze-

rei
B A szakmai kapcsolattartás szabályai, módszerei
C A rendezvénybiztosítás feladatai, módjai
B A szakmai tevékenység végrehajtására vonatkozó

jogszabályok és elöljárói utasítások
C A támogató informatikai rendszerek
B Személyi- és iparbiztonsági elõírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 A nemzetbiztonsági tevékenység eszközrendszeré-

nek használata
4 Az információ- és adatgyûjtés eszközeinek haszná-

lata
4 Rendszeresített szaktechnikai és rejtjelzõ eszközök

használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Külsõ megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztûrõ képesség
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Társas kompetenciák:
Kezdeményezõkészség
Meggyõzõkészség
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerezõ képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Eredményorientáltság

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(parancsnoki ágazat, hadmûveleti és kiképzési beosztott)

megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2163–06 Parancsnoki ágazati alaptevékenységek

2165–06 Hadmûveleti és kiképzési beosztott feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(parancsnoki ágazat, vezénylõzászlós) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2163–06 Parancsnoki ágazati alaptevékenységek

2164–06 Vezénylõ zászlós feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(ügyviteli ágazat, ügyviteli szakember) megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2170–06 Ügyviteli szakember feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat, páncélos gépjármû technikus) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2171–06 Haditechnikai ágazati alaptevékenységek

2172–06 Páncélos gépjármû technikus feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat, mûszaki gép technikus) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2171–06 Haditechnikai ágazati alaptevékenységek

2173–06 Mûszaki gép technikus feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(haditechnikai ágazat, fegyverzettechnikai technikus) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok

2171–06 Haditechnikai ágazati alaptevékenységek

2174–06 Fegyverzettechnikai technikus feladatai

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítõ) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2712–06 Biztonsági alapfeladatok

2713–06 Rádióelektronikai felderítõ szakfeladatok

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, katonai felderítõ) megnevezésû
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2712–06 Biztonsági alapfeladatok

2714–06 Katonai felderítõ szakfeladatok

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd zászlós
(biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági) megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2712–06 Biztonsági alapfeladatok

2715–06 Nemzetbiztonsági szakfeladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl

szóló igazolás
„B” kategóriás jogosítvány megléte
Biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítõ:
ECDL vizsga letétele
Biztonsági ágazat, katonai felderítõ:
ECDL vizsga letétele

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2161–06 Katonai vezetõi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bevetés elõtti felkészülés és ellenõrzés
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztosító harctevékenység tervezése és megszervezése

(TBÖ)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kiképzési feladat (lövészet, vagy harcászat) megterve-

zése, megszervezése és vezetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 150 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Vezetési feladatok és döntések
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Meghatározott ügyirat elkészítése (jelentés és/vagy levél)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Meghatározott témában elõadás/eligazítás/tájékoztatás

tartása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%
4. feladat: 10%
5. feladat: 10%
6. feladat: 10%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2163–06 Parancsnoki ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyi állomány értékelése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2164–06 Vezénylõ zászlós feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elõadás tartása a munkahelyi rendszerrõl
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elhatározás elõkészítése és ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2165–06 Hadmûveleti és kiképzési beosztott fela-

datai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hadmûveleti ügyeletes helyettes szolgálat ellátása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
S-3 hadmûveleti beosztott feladatainak ellátása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2170–06 Ügyviteli szakember feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az információvédelem és az iratkezelés törvényi szintû

elõírásainak, valamint a szakterületére vonatkozó rendele-
tek, szabályzatok, rendelkezések elõírásainak ismerete

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A minõsített irat nyilvántartásba vételéhez szükséges

iratkezelési okmányok felfektetése. A minõsített irat nyil-
vántartásba vétele, kiadása, visszavétele, az irattárba
helyezéshez szükséges okmányok felfektetése, irattárba
helyezés

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Jelentés, tájékoztató, illetve feladatszabás összeállítása

a vezetõ, az ügyintézõk, illetve a beosztottak számára
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 60%
3. feladat: 15%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
2171–06 Haditechnikai ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egység besorolási parancsa alapján alegységének

besorolási parancs kivonatának elkészítése, az alegység
technikai kiszolgálási tervének elkészítése, a szükséges
okmányokban dokumentálás elvégzése, szóbeli jelentés-
tétel

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2172–06 Páncélos gépjármû technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kapott adatok alapján az RMH-val kapcsolatos vizsgá-

lat végrehajtása, a szükséges okmányok kitöltése, a kelet-
kezett kár összegének kiszámolása, a felelõsség kérdésé-
nek eldöntése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kapott adatok alapján a közlekedési balesetrõl jelen-

tés tétele, kivizsgálása, a szükséges okmányok kitöltése,
az összanyagi kár kiszámítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott gépjármû technikai eszköz igénybevétel elõtti és

utáni mûszaki ellenõrzése, szükséges okmányok kitöltése,
igénybevétel engedélyezése vagy megtiltása. Szakállomá-
nyának felkészítése a téli idõjárási viszonyok között vég-
rehajtandó mûszaki ellenõri feladatokra

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Javító rajparancsnokként a kapott adatok alapján az esz-

köz javításba vétele, hibafelvételezés, feladat szabása
szakállományának javítás elvégzésére, elvégzett munka
dokumentálása, javítás befejeztével okmányok kitöltése,
eszköz átadása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 30%
4. feladat: 30%

8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2173–06 Mûszaki gép technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kapott adatok alapján az RMH-val kapcsolatos vizsgá-

lat végrehajtása, a szükséges okmányok kitöltése, a kelet-
kezett kár összegének kiszámolása, a felelõsség kérdésé-
nek eldöntése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kapott adatok alapján a közlekedési balesetrõl jelen-

tés tétele, kivizsgálása, a szükséges okmányok kitöltése,
az összanyagi kár kiszámítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott gépjármû technikai eszköz igénybevétel elõtti és

utáni mûszaki ellenõrzése, szükséges okmányok kitöltése,
igénybevétel engedélyezése vagy megtiltása. Szakállomá-
nyának felkészítése a téli idõjárási viszonyok között vég-
rehajtandó mûszaki ellenõri feladatokra

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Javító rajparancsnokként a kapott adatok alapján az esz-

köz javításba vétele, hibafelvételezés, feladat szabása
szakállományának javítás elvégzésére, elvégzett munka
dokumentálása, javítás befejeztével okmányok kitöltése,
eszköz átadása az üzemeltetõ alegység részére

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Rajparancsnokként a megadott feladat alapján földmun-

kával kapcsolatos folyamatértelmezés, adatgyûjtés, számí-
tási feladat elvégzése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 15%
3. feladat: 25%
4. feladat: 20%
5. feladat: 15%

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2174–06 Fegyverzettechnikai technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egységes technikai kiszolgálási terv készítése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy eszköz 3. számú technikai kiszolgálásához szüksé-

ges okmányok kitöltése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Napi összefoglaló jelentés készítése és megtétele
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Fegyverzettechnikai eszközök törzskönyvének éves

zárása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 35%
2. feladat: 15%
3. feladat: 25%
4. feladat: 25%
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10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2712–06 Biztonsági alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vezetéselméleti, biztonságpolitikai és NATO ismeretek

alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2713–06 Rádióelektronikai felderítõ szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rádióelektronikai felderítõ adatszerzés végrehajtá-

sával, irányításával, módszereivel kapcsolatos fogalmak,
törvényszerûségek, összefüggések értelmezése, rádiófor-
galmi rendszerek azonosítása, csoportosítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Korszerû, digitális összeköttetéseket alkalmazó távköz-

lési rendszerek felépítésének és mûködésének bemutatása,
a kapcsolódó fogalmak értelmezése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korszerû rádió-vételtechnikai eljárások alkalmazása,

bonyolult adatszerzési feladatok végrehajtása, az adatfor-
rások legfontosabb technikai paramétereinek meghatáro-
zása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 40%
3. feladat: 30%

12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2714–06 Katonai felderítõ szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nyílt és titkos információszerzés nyújtotta lehetõ-

ségek a katonai felderítés folyamatában, a folyamatban
alkalmazható szakmai kapcsolattartási módszerek és eljá-
rások

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai adatbázisok meghatározása, hozzáférésük és

kezelésük jogszabályi feltételei, gyakorlati eljárási rend az
elõértékelt adatok rögzítésében

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az elemzõ-értékelõ munka fázisai, ennek eredménye-

ként készülõ jelentési formák, egy konkrét jelentés (pre-
zentáció) összeállítása egy írásban meghatározott feladat
alapján

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%

13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
2715–06 Nemzetbiztonsági szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nemzetbiztonsági tevékenység végrehajtásával, az

információ- és adatgyûjtés módszereivel kapcsolatos
fogalmak, összefüggések értelmezése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai tevékenység végrehajtására vonatkozó elõ-

írások alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A rendszeresített audiovizuális és digitális adatrögzítõ

és továbbító eszközök gyakorlatban történõ alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (parancsnoki ágazat, hadmûveleti és kiképzési be-
osztott) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgaré-
szek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 20%
4. vizsgarész: 30%
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Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (parancsnoki ágazat, vezénylõzászlós) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 20%
3. vizsgarész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (ügyviteli ágazat, ügyviteli szakember) megneve-
zésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
5. vizsgarész: 50%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (haditechnikai ágazat, páncélos gépjármû techni-
kus) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek
és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
6. vizsgarész: 20%
7. vizsgarész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (haditechnikai ágazat, mûszaki gép technikus)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
6. vizsgarész: 20%
8. vizsgarész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (haditechnikai ágazat, fegyverzettechnikai techni-
kus) megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek
és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50%
6. vizsgarész: 20%
9. vizsgarész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítõ)
megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében

10. vizsgarész: 30%
11. vizsgarész: 70%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (biztonsági ágazat, katonai felderítõ) megnevezésû
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

10. vizsgarész: 30%
12. vizsgarész: 70%

Az 54 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd
zászlós (biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági) megnevezé-
sû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében

10. vizsgarész: 30%
13. vizsgarész: 70%

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyiké-
nek korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgasza-
bályzattól eltérõ szempontjai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Honvéd zászlós
(az ágazat

megjelölésével)

Fegyverzeti eszközök X

Haditechnikai eszközök X

Biztosító eszközök X

Kiszolgáló eszközök X

Kommunikációs eszközök X

Térképészeti szakanyagok X

Tábori elhelyezési eszközök X

Gépjármû-technikai eszközök X

Számítástechnikai eszközök, berendezések X

Élet és szolgálati körülményekhez
szükséges eszközök

X

Egyéni munkavédelmi és védõ eszközök X

Ágazati képzés szakanyagai X

VII.

Egyebek

A képzés megkezdéséhez szükséges egyéb feltételek:
– Bármely nyelvbõl alapfokú C típusú állami vagy

STANAG 1.1.1.1. nyelvvizsga megléte
– Állományilletékes parancsnok és a haderõnemi ve-

zénylõ zászlós támogató javaslata
– Elõmeneteli bizottság rangsorolása
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A Szakmai és Vizsgakövetelményben szereplõ képzések Kamarai Jogkört Gyakorlói:

Ssz. Azonosító szám A szakképesítés/részszakképesítés megnevezése Kamarai Jogkört Gyakorló

1. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (parancsnoki ágazat,
hadmûveleti és kiképzési beosztott)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

2. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (parancsnoki ágazat,
vezénylõzászlós)

3. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (ügyviteli ágazat, ügyviteli
szakember)

a Honvédelmi Minisztérium miniszter által
kijelölt szerve

4. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (haditechnikai ágazat,
páncélos gépjármû technikus)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(Logisztikai fõnökség, Haditechnikai
fõnökség)5. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (haditechnikai ágazat,

mûszaki gép technikus)

6. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (haditechnikai ágazat,
fegyverzettechnikai technikus)

7. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (biztonsági ágazat,
rádióelektronikai felderítõ)

MK Katonai Felderítõ Hivatal
Rádióelektronikai Felderítõ Igazgatóság

8. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (biztonsági ágazat, katonai
felderítõ)

MK Katonai Felderítõ Hivatal humán
igazgató

9. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (biztonsági ágazat,
nemzetbiztonsági)

MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgató

5. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel
és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítések között

Sorszám
Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet

szerinti egyenértékû szakképesítés
azonosító száma és megnevezésesorszáma azonosító száma megnevezése

1. 354. 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)

52 8917 12 Honvéd tiszthelyettes I.
(az ágazat megjelölésével)

52 863 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes I.

–

2. 355. 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

32 8917 01 Honvéd
tiszthelyettes II.
(az ágazat megjelölésével)

31 863 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Alapfokú katonai vezetõhelyettes II.

–

3. 356. 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós
(az ágazat megjelölésével)

54 8917 04 Honvéd zászlós
(az ágazat megjelölésével)
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6. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkal-
mazott technológiai szabályokra, a mûveletek során hasz-
nált anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetet-
tebb eszköz- és forráshasználatra, számszerû paraméterek-
re és minõségi jellemzõkre, továbbá a munka közben szo-
kásosan elõforduló, szükséges döntéseket meghatározó,
valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a mûve-
leti elõírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi sza-
bályoktól való eltérés kockázataira és következményeire
vonatkozó információk és adatok.

Típusai:
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélése-

kor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire
bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van
szükség stb.

„A” típus (legmagasabb):
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok

esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat koc-
kázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egysze-
rûek, elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények, felté-
telek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy
hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„B” típus:
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan

ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkate-
vékenység.

„C” típus (középsõ):
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen

személyes vezetõi, szakmai irányítás, közremûködés nél-
kül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetõ-
sége mellett; tájékozódásra, elõzetes próbára, segédtevé-
kenységekre is elegendõ idõ alatti; összességében, illetve
önellenõrzés és javítás után megfelelõ minõségû ered-
ménnyel történõ ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem
jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentõs anyagi
kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó ele-
meikben elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények,
feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kivált-
ható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg
a munkatevékenység.

„D” típus:
Részben közvetlen személyes vezetõi, szakmai irányí-

tással, részben önállóan végzett megfelelõ ismeretalkal-
mazás.

„E” típus (legalacsonyabb):
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetõi,

szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott
segítség lehetõsége mellett; kérdésfeltevésre, feladat köz-
beni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra ele-
gendõ idõ alatti; a hiba ismeretében javított, legalább
egyes meghatározó részleteiben megfelelõ minõségû
ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem
jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi
kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhe-
tõk, ismerhetõk a körülmények, feltételek; valamint a sze-
mélyes szerep közremûködésre, részvételre korlátozódik.

Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemzõ munkatevékenység automa-
tikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül mûködõ összete-
võje, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása
révén végezhetõ tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint:
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is képes a tanult ismeretek magas szintû, ön-
álló, gyors, hibátlan és szakszerû alkalmazására, tevékeny-
ségének és a munka eredményének önálló ellenõrzésére.

4. szint:
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is, közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás
nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult
ismeretek szakszerû alkalmazására, a munka eredményé-
nek ellenõrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények

között közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás nélkül,
források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult
ismeretek önálló, gyors és szakszerû alkalmazására, a fel-
tárt hibák javítására.

2. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények

között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzés-
re, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történõ
feltárására és azok önálló javítására.

1. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények

között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mel-
lett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az
ismeretek megfelelõ minõségû alkalmazására.
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A honvédelmi miniszter
18/2008. (VIII. 6.) HM

rendelete
a tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi

ágazatra vonatkozó különös szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekez-
désben, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pont második gondo-
latjeles bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter-
rel egyetértésben – a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH), vala-

mint a honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe,
közvetlen irányítása, illetve fenntartói irányítása, valamint
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a hon-
védelmi és katonai célú építményekben és létesítmények-
ben (a továbbiakban együtt: MH létesítmények), tartózko-
dó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetekre,

b) a Magyar Köztársaság területén – a nemzetközi kö-
telezettségvállalással összefüggõ – más országok katonai
szervezeteihez tartozó katonai tevékenységet végzõ szer-
vezetekre, személyi állományukra az MH létesítményein
belül,

c) az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gép-
jármûveiben keletkezett tûzesettel, káreseménnyel kap-
csolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tûzoltóságra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni, amennyiben
nemzetközi szerzõdés eltérõ szabályokat állapít meg.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) tûzvédelmi szolgálati személy: a tûzvédelmi felada-

tok tervezésére, szervezésére és irányítására feljogosított

és kötelezett személy, aki e feladatokat az e feladat ellátá-
sára rendszeresített beosztásban (munkakörben) vagy a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
53. §-a szerinti megbízás (a továbbiakban: megbízás) alap-
ján látja el,

b) honvédségi tûzoltó alegység: egyes honvédelmi
szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntar-
tott létesítményi tûzoltóság.

Tûzjelzés, a tûzeset jelentése

3. §

(1) Aki az MH létesítményekben vagy annak közvetlen
közelében tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, a
mûködési terület szerint illetékes hivatásos önkormányzati
tûzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tûzoltóság) ér-
tesítésére vonatkozó kötelezettségének – ha erre lehetõség
van – elsõsorban a honvédségi tûzoltó alegységnek való
jelentéssel tesz eleget. A tüzet vagy annak közvetlen ve-
szélyét az MH létesítmény vezetõ szolgálatának is jelente-
ni kell.

(2) Tûz esetén az MH létesítmény vezetõ szolgálata
vagy az e feladatok ellátásával azonos feladatkörû ügyele-
ti, õr- és rendészeti szolgálat

a) meggyõzõdik a honvédségi tûzoltó alegység, illetve
az önkormányzati tûzoltóság riasztásának megtörténtérõl,
szükség esetén végrehajtja azt, továbbá intézkedik a tûzol-
tóságnak és a mentõknek az MH létesítménybe történõ be-
léptetésére,

b) a melléklet szerinti „Jelentés tûzesetrõl” címû nyom-
tatványon az elöljáró ügyeleti szolgálaton keresztül hala-
déktalanul tájékoztatja a Honvédelmi Minisztérium Köz-
ponti Ellenõrzési és Hatósági Hivatalt (a továbbiakban:
HM KEHH) a tûzeset bekövetkezésérõl és annak körülmé-
nyeirõl.

Tûzoltás

4. §

(1) A honvédségi tûzoltó alegységek a tûzoltás során az
MH-nál kiadott más tárgyú belsõ rendelkezések elõ-
írásaitól – a tûzoltásvezetõ utasítására – olyan mértékben
térhetnek el, amely arányban áll az élet, a testi épség és a
honvédségi javak védelmével. Errõl a tûz oltásánál jelen-
levõ, az adott szervezet vezetéséért felelõs szolgálati sze-
mélyt (ügyeleti szolgálatot ellátó személyt) tájékoztatni
kell.

(2) A tûzoltás során biztosítani kell a katonai adatok és
információk védelmét.
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Tûzvizsgálat

5. §

(1) A tûzoltás befejezését követõen a tûzvizsgáló hely-
színre érkezéséig az MH létesítmény üzemeltetéséért fele-
lõs parancsnok (vezetõ) köteles a tûz helyszínének eredeti
állapotban való megtartására intézkedni.

(2) Az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gép-
jármûveiben keletkezett tûzesettel, káreseménnyel kap-
csolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tûzoltóság a tûz-
esetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 2. § (2) bekezdése szerin-
ti adatokat szolgáltat a HM KEHH részére.

Tûzvédelmi ellenõrzés

6. §

(1) A honvédelmi szervezetek és az MH létesítmények
tûzvédelmi helyzetét a hatósági ellenõrzéseken túl

a) az elöljáró az általa végrehajtandó ellenõrzések so-
rán, valamint

b) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) által
kijelölt bizottság a honvédelmi szervezeteknél és az MH
létesítményekben szükség szerint, de legalább évente egy-
szer belsõ szakellenõrzés formájában, az érintett tûzvédel-
mi szolgálati személyek bevonásával
rendszeresen ellenõrzi és értékeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bizottság vezetõje a
honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje), helyettese.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tûzvédelmi ellenõrzésekrõl
jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvnek tartal-
maznia kell:

a) az ellenõrzést végrehajtó nevét,
b) az ellenõrzésre felhatalmazást adó jogszabályra tör-

ténõ utalást,
c) az ellenõrzés idõpontját,
d) az ellenõrzött megnevezését,
e) az ellenõrzés tárgyát,
f) az ellenõrzés módját,
g) a feltárt hiányosságokat,
h) az ellenõrzött terület értékelését, valamint
i) az ellenõr által a hiányosságok felszámolására java-

solt intézkedéseket.

Tûzvédelmi szolgálati személyek

7. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél a (2)–(3) bekezdés
alapján tûzvédelmi szolgálati személyeket kell foglalkoz-
tatni.

(2) A tûzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátásá-
ra, irányítására, a tûzvédelmi nyilvántartások vezetésére,
az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok
gyûjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés
alapján javaslatok elõkészítésére, a kiképzési irányelvek
meghatározására, a 6. § szerinti ellenõrzések hatékony
végrehajtására az alábbiak szerint kell tûzvédelmi szolgá-
lati személyeket foglalkoztatni:

a) legalább 3 fõ felsõfokú tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresített be-
osztásban az MH középszintû vezetõ szervénél;

b) legalább 1-1 fõ felsõfokú tûzvédelmi szakképesítés-
sel rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresített
beosztásban

ba) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban,

bb) a szervezetszerû tûzoltó alegységgel rendelkezõ
honvédelmi szervezeteknél,

bc) az „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba tartozó lé-
tesítménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyeknél az „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba tartozó
veszélyességi övezetben vagy helyiségben egyidejûleg
50 fõt meghaladó személy végez munkát,

bd) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesít-
ménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyekben a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó MH léte-
sítményben egyidejûleg 200 fõnél több személy végez
munkát;

c) legalább 1–1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesí-
téssel rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresí-
tett beosztásban

ca) a 300 fõt meghaladó létszámú honvédelmi szerve-
zeteknél,

cb) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesít-
ménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyekben a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó MH léte-
sítményben egyidejûleg 200 fõnél kevesebb személy vé-
gez munkát,

cc) anyagok nagymennyiségû tárolását alaprendeltetés
szerint végrehajtó honvédelmi szervezetek önálló raktáro-
zással foglalkozó MH létesítményeiben,

cd) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban;

d) legalább 1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesítés-
sel rendelkezõ személyt megbízással az a)–c) pont hatálya
alá nem tartozó, önálló objektummal rendelkezõ honvé-
delmi szervezeteknél.

(3) A legalább zászlóalj szintû gyakorlatok, ideiglenes
táborok, telephelyen kívüli tevékenységek, külföldön vég-
rehajtott feladatok tûzvédelmének megszervezésére leg-
alább 1–1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesítéssel ren-
delkezõ megbízottat parancsban (határozatban) kell ki-
jelölni.
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Tûzvédelmi szabályzat

8. §

(1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglalta-
kon túl tûzvédelmi szabályzatot kell készíteni

a) az állandó táborokra,
b) a különállóan elhelyezett MH létesítményekre, külö-

nösen lõszerraktárra, gyakorlótérre,
c) több honvédelmi szervezet közös MH létesítmény-

ben történõ elhelyezésekor az MH létesítmény egészére.

(2) A tûzvédelmi szabályzatot az (1) bekezdés
a)–b) pontja szerinti esetekben a feladattal érintett honvé-
delmi szervezet parancsnoka (vezetõje), a c) pont szerinti
esetben az MH létesítmény üzemeltetéséért felelõs pa-
rancsnok (vezetõ) készíti el.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a honvé-
delmi szervezeteknek rendelkezniük kell a tûzvédelmi
szabályzat és mellékletei elhelyezési területükre és tevé-
kenységükre vonatkozó kivonatával.

(4) Ideiglenes tûzvédelmi szabályzatot kell készíteni a
hét napot meghaladó idõtartamú, legalább századszintû
gyakorlat, ideiglenes tábor, kitelepülés esetén.

A Magyar Honvédség tûzoltó szervezetei

9. §

(1) Az MH létesítményekben a létesítményi tûzoltósá-
gokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996.
(VII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakon kívül az alábbi
esetekben kell honvédségi tûzoltó alegységeket szervezni:

a) a vonatkozó nemzeti katonai szabványnak megfele-
lõ eszközökkel és erõkkel az MH repülõterein,

b) az MH légiirányítási központjában,
c) az Alkotmányban szabályozott rendkívüli jogrend

idején a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban,

d) tényleges igénybevétel esetén a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében lévõ védett létesítményekben,

e) az MH nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végre-
hajtására alkalmas lõterein,

f) a külön jogszabály alapján felsõ vagy alsó küszöbér-
tékûnek minõsülõ veszélyes katonai objektumban, ha a
biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben fel-
tárt kockázat, illetve dominóhatás miatt a veszélyes kato-
nai objektum felügyeleti hatóság határozatában elõírja azt,

g) a külföldi katonai táborokban, amennyiben az egy-
nemzetiségû (magyar) tábor, vagy többnemzetiségû tábo-
rokban, amennyiben a magyar fél vállalta a tûzoltó alegy-
ség szervezését.

(2) Ha a tûzoltó alegység a létesítményi tûzoltóságokra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996.

(VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti meg-
állapodás alapján – felkérésre – honvédségi területen kívü-
li káresetek felszámolásában vesz részt, a felkérésrõl, a
végrehajtás megkezdésérõl és befejezésérõl a honvédelmi
szervezet (MH létesítmény) vezetõ szolgálata haladéktala-
nul jelentést tesz a Magyar Honvédség ügyeleti rendszerén
keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének.

(3) Amennyiben a honvédségi területen kívül keletke-
zett tûz veszélyezteti az MH létesítményt,

a) a honvédségi tûzoltó alegység az MH létesítmény
védelme érdekében részt vesz a tûz oltásában,

b) a honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezetõ
szolgálata haladéktalanul jelentést tesz az MH ügyeleti
rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi
Ügyeletének, valamint a HM KEHH-nek.

A tûzvédelem logisztikai biztosításával összefüggõ
feladatok

10. §

(1) A tûzvédelem központi logisztikai biztosítását az ál-
talános tervezési, beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálá-
si és selejtezési rend, valamint a normatív elõírások szerint
a MH középszintû vezetõ szerve, valamint a honvédelmi
tárca egészére kiterjedõ felsõszintû jogkörrel rendelkezõ,
logisztikai tervezõ, irányító és végrehajtó, továbbá inf-
rastrukturális szervei végzik a termelõi és fogyasztói lo-
gisztikai szakmai felelõs szerinti rendben.

(2) A tûzvédelem csapatszintû logisztikai biztosítását
az általános tervezési, illetve szakági intézkedésekben
szabályozott beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és
selejtezési rend, valamint a tûzvédelmi normák elõírásai
szerint a honvédelmi szervezetek logisztikai szervezetei
végzik.

(3) Az épületek, a tûzvédelmi eszközök és infrastruktú-
ra idõszakos felülvizsgálatainak és karbantartásainak vég-
rehajtásáról, annak anyagi erõforrásairól a MH középszin-
tû vezetõ szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére ki-
terjedõ felsõszintû jogkörrel rendelkezõ, logisztikai terve-
zõ, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei
gondoskodnak.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a tûzvédelem és a mû-
szaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös sza-
bályairól szóló 31/2001. (XII. 28.) HM rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelethez

Jelentés tûzesetrõl

1. A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése: ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Állomáshelye: .................................................................................................................................................................

2. A tûz keletkezésének helye: épületben; raktárban; mûhelyben; telephelyen; lõ- és gyakorlótéren; harc- és gépjármû-
ben; repülõeszközben; erdõben; szabadtéren.
(A kívánt rész aláhúzandó.)

Egyéb helyen:.................................................................................................................................................................

Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója: ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. Tûzeset észlelésének (jelzésének) ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

4. A tûzriadó elrendelésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

5. Az önkormányzati tûzoltóság értesítésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

6. A tûz eloltásának ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

7. A beavatkozó tûzoltóság (tûzoltásvezetõ neve,
rendfokozata) elérhetõsége: ...........................................................................................................................................

8. Az önkormányzati tûzoltóság riasztási fokozata:...........................................................................................................

9. A tûzeset rövid leírása: (Vélelmezhetõ keletkezési ok, mi égett, hogyan oltották el):

10. A tûzeset következtében:

Személyi sérülés: ...................................................................................................................................................
Haláleset: ...............................................................................................................................................................

11. Bûncselekményre utaló jel (a rendõrség, katonai ügyész értesítésének idõpontja):

12. Kárérték: ........................................................... Ft

13. A tûzeset során tett egyéb intézkedések: ....................................................................................................................

Jelentést adta: Név: .................................... rf.: ..... beo.: ..........................
Elérhetõség: ..............................

Jelentést vette: Név: .................................... rf.: ..... beo.: .........................
Elérhetõség: ..............................

Ideje: ............ év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

Kelt ...............

......................................................................
a jelentést teljesítõ olvasható aláírása
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A honvédelmi miniszter
19/2008. (VIII. 14.) HM

rendelete
a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet

módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet 6. számú melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 19/2008. (VIII. 14.) HM rendelethez

„6. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkal-
mazott technológiai szabályokra, a mûveletek során hasz-
nált anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetet-
tebb eszköz- és forráshasználatra, számszerû paraméterek-
re és minõségi jellemzõkre, továbbá a munka közben szo-
kásosan elõforduló, szükséges döntéseket meghatározó,
valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a mûve-
leti elõírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi sza-
bályoktól való eltérés kockázataira és következményeire
vonatkozó információk és adatok.

Típusai:

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélése-
kor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire
bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van
szükség, stb.

„A” típus (legmagasabb):

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok

esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat koc-
kázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi, stb.); egysze-
rûek, elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények, felté-
telek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy
hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„B” típus:

A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan is-
meretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevé-
kenység.

„C” típus (középsõ):

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen
személyes vezetõi, szakmai irányítás, közremûködés nél-
kül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetõ-
sége mellett; tájékozódásra, elõzetes próbára, segédtevé-
kenységekre is elegendõ idõ alatti; összességében, illetve
önellenõrzés és javítás után megfelelõ minõségû ered-
ménnyel történõ ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem
jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentõs anyagi
kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó ele-
meikben elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények,
feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kivált-
ható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg
a munkatevékenység.

„D” típus:

Részben közvetlen személyes vezetõi, szakmai irányí-
tással, részben önállóan végzett megfelelõ ismeretalkal-
mazás.

„E” típus (legalacsonyabb):

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetõi,
szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott se-
gítség lehetõsége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbe-
ni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegen-
dõ idõ alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes
meghatározó részleteiben megfelelõ minõségû ismeretal-
kalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem
jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi
kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhe-
tõk, ismerhetõk a körülmények, feltételek; valamint a sze-
mélyes szerep közremûködésre, részvételre korlátozódik.
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Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemzõ munkatevékenység automa-
tikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül mûködõ összete-
võje, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása
révén végezhetõ tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei:

5. szint:
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is képes a tanult ismeretek magas szintû, önál-
ló, gyors, hibátlan és szakszerû alkalmazására, tevékeny-
ségének és a munka eredményének önálló ellenõrzésére.

4. szint:
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is, közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás
nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult is-

meretek szakszerû alkalmazására, a munka eredményének
ellenõrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás nélkül,
források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult
ismeretek önálló, gyors és szakszerû alkalmazására, a fel-
tárt hibák javítására.

2. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre,
illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történõ fel-
tárására és azok önálló javítására.

1. szint:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett
képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az is-
meretek megfelelõ minõségû alkalmazására.”
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HATÁROZAT

A köztársasági elnök
150/2008. (VIII. 8.) KE

határozata
vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Forgó József vezérõrnagy szolgálati viszonyát
2008. július 31-én megszüntetem és 2008. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2008. július 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03232/2008.



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
63/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer

továbbfejlesztését végzõ munkacsoport létrehozásáról
és tevékenységérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer továbbfejlesztését
végzõ munkacsoport létrehozására és tevékenységére az
alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezetekre, tovább a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

A munkacsoport vezetõje: a HM Védelmi Tervezési Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM VTF) fõosztályvezetõje, he-
lyettese: a HM VTF Rendszerfejlesztõ és Támogató Osz-
tály osztályvezetõje.

3. §

(1) A munkacsoport állandó tagjai:
a) HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály tervezési

osztályvezetõ;
b) HM Védelempolitikai Fõosztály stratégiai elemzõ és

tervezõ osztályvezetõ;
c) HM Védelemgazdasági Fõosztály gazdasági és be-

szerzési osztályvezetõ;
d) HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály hadmûve-

leti és fegyvernemi osztályvezetõ;
e) HM Haderõtervezési Fõosztály haderõtervezési és

modernizációs osztályvezetõ;
f) HM Infrastrukturális Ügynökség tervezési és koordi-

nációs osztályvezetõ;
g) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség központi

költségvetési osztályvezetõ;
h) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség program és

erõforrás tervezõ osztályvezetõ;

i) HM VTF szakmai irányító és koordinációs osztályve-
zetõ, erõforrás- és költségtervezõ osztályvezetõ, terv-
egyeztetõ és elemzõ osztályvezetõ, rendszerfejlesztési és
támogató osztályvezetõ, valamint a tárgykörben kijelölt
illetékes szakértõ.

(2) A munkacsoport eseti meghívott tagjai:
a) HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály;
b) HM Jogi Fõosztály;
c) HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály;
d) HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály;
e) HM Személyzeti Fõosztály;
f) HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal;
g) HM Állami Egészségügyi Központ;
h) MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
i) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ;
j) MH Támogató Dandár;
k) MH Geoinformációs Szolgálat;
l) Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal;
m) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

tárgykörben kijelölt illetékes szakértõje.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott szervezetek vezetõi gon-
doskodnak:

a) az állandó és az eseti meghívott tag tárgyalási felha-
talmazásáról;

b) az eseti meghívott tagok körében a képesség- és fel-
adat-, erõforrás- és költségvetés tervezésben illetékes
szakértõk kijelölésérõl és név szerinti HM VTF részére
történõ megküldésrõl;

c) az állandó és eseti meghívott tag, valamint a szakér-
tõk munkacsoport ülésen való részvételérõl.

(2) A munkacsoport tagjai tevékenységüket eredeti be-
osztásuk mellett, egyéb juttatás nélkül végzik.

5. §

A munkacsoport feladatait a Tárca Védelmi Tervezõ
rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó elgondolásban
foglaltak, illetve a munkacsoport alakuló ülésén elfogadott
feladat és ütemterv szerint végzi.

6. §

(1) A HM VTF fõosztályvezetõje biztosítja a munka-
csoport mûködésének feltételeit, a tárgykörre vonatkozó
dokumentumok megküldését, valamint a munkacsoport
ülésének tárgyköre szerinti állandó és eseti meghívásokat.
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(2) A HM VTF fõosztályvezetõje rendszeresen beszá-
mol a feladat és ütemterv szerint elvégzett feladatokról és a
további tennivalókról – a HM védelmi tervezési és inf-
rastrukturális szakállamtitkára útján – a HM kabinetfõ-
nöknek.

7. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. július 31.

A honvédelmi miniszter
64/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium

Állami Egészségügyi Központ
osztályvezetõ fõorvosi, osztályvezetõi beosztásainak,

munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok
elbírálását elõkészítõ véleményezõ bizottság

kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, valamint a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rende-
letben foglaltakra – az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ osztályvezetõ fõorvosi, osztályvezetõi beosztása-
inak, munkaköreinek betöltésére 2008. június 20-án kiírt
pályázat elbírálásának elõkészítése érdekében az alábbi
véleményezõ bizottságot jelölöm ki:

a) elnöke: Dr. Szeredi Péter HM kabinetfõnök;
b) tagjai: Dr. Lakatos László vezérõrnagy, Tervezési és

Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõ;

Katona Károly mk. dandártábornok, Személyzeti Fõ-
osztály fõosztályvezetõ;

Dr. Szilvásy István, HM Állami Egészségügyi Központ
fõigazgató;

Dr. Till Szabolcs, Jogi Fõosztály fõosztályvezetõ;
Dr. Gyõrfi István, miniszteri megbízott;
Dr. Varga Péter Pál, Országos Gerincgyógyászati Köz-

pont fõigazgató;
c) titkára: Dr. Varga Tibor okl. mk. õrnagy, HM Sze-

mélyzeti Fõosztály kiemelt fõtiszt.

2. §

(1) Az osztályvezetõ fõorvosi, osztályvezetõi beosztá-
sokra, munkakörökre beérkezett pályázatok bontására
közjegyzõ jelenlétében 2008. július 29-én kerül sor a Hon-
védelmi Minisztériumban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt beosztásokra, munka-
körökre beérkezett pályázatok bontását követõen a pálya-
munkák másolatait a HM Személyzeti Fõosztály vélemé-
nyezésre megküldi az illetékes szakmai kollégiumok elnö-
keihez.

3. §

Az osztályvezetõ fõorvosi, osztályvezetõi pályáza-
tok elbírálására és eredményhirdetésre elsõ alkalommal
2008. augusztus 27-ig kerül sor. Az elbírálást megelõzõen
a véleményezõ bizottság – az illetékes szakmai kollégiu-
mok állásfoglalásának birtokában – a jelölteket bizottsági-
lag meghallgatja. A meghallgatásról jegyzõkönyv készül,
amely tartalmazza az egyes pályázók alkalmasságára vo-
natkozó véleményt. Abban az esetben, ha az illetékes szak-
mai kollégium a jelöltekre vonatkozó állásfoglalását – a
soron következõ kollégiumi ülés idõpontjára tekintettel –
késõbb alakítja ki, a bizottsági meghallgatásra ezt köve-
tõen kerülhet csak sor.

4. §

(1) A véleményezõ bizottság a pályázatok értékelését
követõen személyi javaslatokat tesz, amelyeket a HM Sze-
mélyzeti Fõosztály a beérkezett pályamunkákkal és a meg-
hallgatásokról készült jegyzõkönyvekkel együtt, szolgála-
ti úton felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

(2) A megbízólevelek átadására a pályázatok eredmény-
hirdetésével egy idõben kerül sor.

5. §

(1) A HM Személyzeti Fõosztály az egyes munkakörök-
re kiírt pályázatok eredményérõl az eredményhirdetést kö-
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vetõ 30 napon belül – a pályázati anyagok visszaküldésé-
vel egyidejûleg – valamennyi pályázót írásban értesíti.

(2) A pályázat eredményének közzétételérõl a HM
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály gondoskodik.

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. július 28.

A honvédelmi miniszter
65/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
a HM Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
vezetési, szervezeti és gazdasági tevékenységének

vizsgálatáról**

** Az utasítást az érintettek külön kapják meg.

A honvédelmi miniszter
66/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 19/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
és 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján az intézményi
bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 19/2008.
(HK 5.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) a következõk
szerint

módosítom:

1. §

(1) Az Ut. 3. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A HM költségvetési fejezet központosított bevételei
közé tartoznak különösen:)

„a) jogszabályban meghatározott értékhatárig1 az ingó
tárgyi eszközök és készletek értékesítésébõl származó be-
vételek 100%-a, ide nem értve a közbeszerzési eljárás do-
kumentációjának és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) intézményi saját bevé-
telei terhére beszerzett tárgyi eszközök értékesítésébõl és a
barter megállapodásból származó, valamint a 4. § (2) be-
kezdése szerint befolyó bevételeket;”

(2) Az Ut. 3. § (2) bekezdésének h) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A HM költségvetési fejezet központosított bevételei
közé tartoznak különösen:)

„h) a bankköltségekkel csökkentett kamat és árfolyam-
nyereség2 100%-a;”

(3) Az Ut. 3. § (2) bekezdésének j) és k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A HM költségvetési fejezet központosított bevételei
közé tartoznak különösen:)

„j) a szolgáltatási díjbevételek 85%-a, kivéve a ZMNE
költségtérítéses képzésébõl, a továbbszámlázott, közvetí-
tett szolgáltatásokból befolyt bevételeket, továbbá az
egészségügyi intézetek által nyújtott egészségügyi ellátá-
sért fizetett térítési díjakat, ideértve az egészségbiztosítási
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet szerint más egészségügyi szolgáltató ré-
szére végzett szolgáltatások bevételeit is;

k) a bérleti és lízing díjak 80%-a, kivéve a külképvisele-
tek bérleti díj bevételeit, valamint a 4. § (1) bekezdése sze-
rint befolyó bevételeket;”

2. §

Az Ut. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A HM Infrastrukturális Ügynökség (a további-

akban: HM IÜ) központi bevételét képezik:
a) a honvédelmi szervek mûködésének az államháztar-

tás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti, a HM IÜ által
kötött ingatlan bérbe, használatba adási szerzõdések
alapján befolyó bérleti díjak;

b) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet 149. §-ában meghatározott bevételek.

1 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. § (4) bekezdése.
2 A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 60. §-a.

1150 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



(2) A külföldi fegyveres erõk részére Magyarországon,
illetve külföldön végrehajtott kenõ- és hajtóanyag értéke-
sítések bevételei – visszapótlásként – a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) köz-
ponti bevételét képezik.”

3. §

(1) Az Ut. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezet bevételeirõl, a (2) és
(6) bekezdésekben foglaltak kivételével negyedévente, a
tárgynegyedévet követõ hónap 15-éig, a melléklet szerinti
kimutatás kitöltésével adatszolgáltatást teljesít a HM KPÜ
részére. A honvédelmi szervezet – a 8. és 9. §-okban fog-
laltak kivételével – adatszolgáltatással kezdeményezi az
intézményi saját bevétele, a HM IÜ és a HM FLÜ pedig a
központi bevétele elõirányzatosítását, valamint egyidejû-
leg végrehajtja – a devizabevételek kivételével – a köz-
pontosított bevételek befizetését.”

(2) Az Ut. 6. §-ának (6) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

(A honvédelmi szervezet)
„c) a 3. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti árfolyam-

nyereség – központosított bevétel – elszámolását és befi-
zetését évente egy alkalommal, a b) pont szerinti határidõ-
re és módon hajtja végre.”

4. §

Az Ut. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A NATO Biztonsági Beruházási Programja

magyarországi megvalósítása során a Nemzeti Adminiszt-
rációs Költségekbõl teljesített kiadások államháztartási
körbe történõ bevonását, államháztartáson kívülrõl átvett
pénzeszközként történõ elõirányzatosítását a HM KPÜ sa-
ját hatáskörben hajtja végre.”

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az Ut. 7. § (2) bekezdésében a „HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökséggel” szövegrész helyébe a „HM
FLÜ-vel” szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
67/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a felesleges ingó vagyon vagyonkezelési és
hasznosítási tevékenység leghatékonyabb módon történõ
végrehajtása érdekében az alábbi

utasítást
adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen és fenntar-
tói irányítása alá tartozó szervezetekre, a miniszter közvet-
len felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladat-
tal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A Magyar Állam tulajdonában, a HM vagyonkezelé-
sében lévõ, feleslegesnek minõsített ingó vagyon vagyon-
kezelési és hasznosítási tevékenység leghatékonyabb mó-
don történõ végrehajtása érdekében miniszteri biztossá ne-
vezem ki dr. Gömbös Jánost a HM Miniszteri Kabinet po-
litikai fõtanácsadóját (a továbbiakban: miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2008. július 1-jével kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos feladatait a Magyar Állam tulajdo-
nában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ ingó vagyon feleslegesnek minõsítésének, vagyonke-
zelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a mi-
niszteri biztos feladat- és hatáskörérõl szóló 98/2005.
(HK 21.) HM utasításban meghatározottak szerint látja el.

4. §

Ez az utasítás 2008. július 1-jén lép hatályba, és 2008.
december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
68/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi tárca kezelése alatt álló állami
ingatlanvagyonnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történõ átadással
kapcsolatos egyeztetések koordinációjára az alábbi

utasítást
adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen és fenntar-
tói irányítása alá tartozó szervezetekre, a miniszter közvet-
len felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladat-
tal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi tárca kezelésében lévõ állami ingat-
lanvagyonnak az MNV Zrt. részére történõ átadásával
kapcsolatos egyeztetések elõkészítése, lebonyolítása és az
elõkészítéshez szükséges koordinációs feladatok végre-
hajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki Paulo-
vits Lászlót, a HM Miniszteri Kabinet politikai fõtanács-
adóját (a továbbiakban: miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2008. július 1-jével kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos a honvédelmi tárca kezelése alatt
álló állami ingatlanvagyon MNV Zrt. részére történõ át-
adásával kapcsolatosan:

a) elõkészíti és lefolytatja a vagyonátadással összefüg-
gõ egyeztetéseket az MNV Zrt. ügyvezetésével, valamint
az érintett közigazgatási szervezetekkel;

b) koordinálja a tevékenységéhez kapcsolódó, ágazati
körbe tartozó döntéselõkészítés folyamatát;

c) folyamatosan tájékoztatja a honvédelmi minisztert és
a HM kabinetfõnököt az egyeztetéseken felmerült, minisz-
teri hatáskörbe tartozó döntési javaslatokról, kezdeménye-
zi a szükséges vezetõi döntések meghozatalát;

d) együttmûködik a honvédelmi tárca ingatlan vagyon-
gazdálkodással foglalkozó szervezeteivel.

4. §

Ez az utasítás 2008. július 1-jén lép hatályba, és 2008.
december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
69/2008. (HK 14.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi miniszter felügyelete alá tar-
tozó Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központtal (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi
Központ) (a továbbiakban: HM ÁEK) kapcsolatos koordi-
nációs feladatok végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a minisz-
ter közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint
a feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A HM ÁEK-val kapcsolatos koordinációs feladatok
végrehajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki
dr. Szeredi Pétert, a HM kabinetfõnökét (a továbbiakban:
miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2008. augusztus 16-tól kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos
a) a miniszter által átruházott jogkörben irányítja a

HM ÁEK egy telephelyen történõ elhelyezésével kapcso-
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latos elõkészítõ és koordinációs feladatokat, ennek köré-
ben meghozza a miniszteri felügyeleti jogosítványokból
eredõ szükséges döntéseket. E körben – szükség esetén –
soron kívüli eljárásra kéri fel a HM ÁEK illetékes vezetõit;

b) felügyeli a telephelyek összevonásának elõkészítésével
és a megvalósítással, a szükséges beruházásokkal kapcsola-
tos költségek tervezését, a miniszter által jóváhagyott költ-
ségvetési kereten belül engedélyezi azok felhasználását;

c) feladatkörében jogosult az utasítás hatálya alá tartozó
szervezetek vezetõitõl információk, adatok, tájékoztatók
és jelentések bekérésére, illetve jogosult intézkedni a ha-
táskörét meghaladó döntések elõkészítésére;

d) feladatkörében jogosult közvetlen utasítások kiadá-
sára.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* és 2009.
február 17-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. augusztus 26.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉS

A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2008. (HK 14.) HM JSZÁT – HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a 2008. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
127/2008. (HK 14.) HM HVKF

p a r a n c s a
az MH geoinformációs szolgálatfõnöki beosztás

ideiglenes átadás-átvételérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
128/2008. (HK 14.) HM HVKF

p a r a n c s a
a XVIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
130/2008. (HK 14.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
131/2008. (HK 14.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
az osztályba sorolás végrehajtásáról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
132/2008. (HK 14.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a 2008. augusztus 20-i Államalapítás Ünnepe
megünneplésével összefüggõ feladatokról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
133/2008. (HK 14.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport

felderítõ, rádió-felderítõ és elektronikai hadviselési
támogatásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
25/2008. (HK 14.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás hatályba léptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentum bevezetését:

STANAG 3345 TN (EDITION 5) – DATA/FORMS
FOR PLANNING AIR MOVEMENTS

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadmûveleti Központ

– Bevezetés idõpontja: 2008. október 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intézke-

dés.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

1154 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
919/2008. (HK 14.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések

3 nyelvû kézikönyve címû fõnökségi kiadvány
kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére, továbbá az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok kezelésé-
rõl és feldolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás-
ra, valamint az Egységes NATO Elõírások elfogadásáról
szóló 3/2006. (HK 10.) HVKF elsõ helyettesi közleményé-
re – Az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések
3 nyelvû kézikönyve címû fõnökségi kiadvány (STANAG
2131 – az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések
többnyelvû kézikönyve – 4. kiadás) kiadásáról az alábbiak
szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és ál-
lományára.

2. Az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések
3 nyelvû kézikönyve címû fõnökségi kiadványt ezen intéz-
kedés mellékleteként kiadom.

3. A kiadvány az egészségügyben használatos legszük-
ségesebb szavak, kifejezések magyar, angol és német

nyelvû kézikönyve, amely használatával elõsegíti az
egészségügyi személyzet és a betegek nyelvi kommuniká-
cióit.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* Az
érintettek a dokumentumot külön elosztó alapján kapják
meg.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. július 30.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

238/2008. (HK 14.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Rádiótávbeszélõ kifejezések és szabályok
a katonai repülésben” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti cí-
mû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés mellékleteként
kiadom.



2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedés a közzététel napján, szakutasítás pedig
kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata

honvéd-tisztifõorvosának
470/2008. (HK 14.) MH KJSZ-HTF

i n t é z k e d é s e
a nyári rendkívüli idõjárás miatt betartandó

higiénés szabályokról

A rendkívüli idõjárásból adódó fokozott hõterhelésnek
kitett személyi állomány egészségének és hadrafogható-
ságának megõrzése érdekében, a 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESZCSM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás szerint a nyári idõszakban betartandó higiénés szabá-
lyokról a következõk szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumban, a katonai oktatási intézményekben, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, továbbá a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteinél, intézményeinél szolgálatot
teljesítõ tényleges katonai állományra, hallgatókra, vala-
mint köztisztviselõkre és közalkalmazottakra.

2. A meleg klíma és a fizikai munka együttes hatása fo-
kozott szervezeti igénybevételt, balesetveszélyt jelent:

a) kiképzési foglalkozásokon, szolgálati feladat- és
munkavégzésnél a fizikai terhelésnek kitett személyi állo-

mány részére a 245/2006. (HK 16.) MH EÜPK intézkedés-
ben foglaltak alapján 20 perc munkavégzés után 20 perc
pihenõidõt biztosítsanak, a pihenõidõk nem összevon-
hatóak;

b) kiképzési foglalkozásokon, szabadban végzett fizikai
munkavégzés esetén amennyiben fokozott balesetveszélyt
nem jelent, rendeljék el a ruházat könnyítését, direkt nap-
sugárzásban végzett munka esetén sapka viselése köte-
lezõ;

c) kihelyezéseken, terepfoglalkozásokon, más erõs ter-
helésnek kitett foglalkozásokon, szolgálati és munkahe-
lyeken biztosítsák árnyékvetõ sátrak felállítását;

d) az õr-járõr és más fizikailag megterhelõ szolgálatot
adó személyi állomány váltását a lehetõségek szerint na-
gyobb gyakorisággal végezzék;

e) gondoskodni kell a megfelelõ só- és folyadékutánpót-
lásról, védõitalokat az egyes élelmezési gazdálkodási fel-
adatokról szóló 50/2006. (HK 4.) MH ÖLTP intézkedéssel
módosított 6/2002. (HK 5.) MH ÖLTP intézkedés és a
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (10) be-
kezdésében foglaltak alapján 14–16 °C hõmérsékletû ve-
zetékes ivóvízzel, ásványvízzel, vagy szódavízzel kell biz-
tosítani.

3. Az extrém magas UV-sugárzás által okozott egészség-
károsodások megelõzése érdekében a 11.00 és 15.00 óra
közötti idõszakban a szabadban kiképzési foglalkozás,
munkavégzés lehetõség szerint ne kerüljön végrehajtásra,
amennyiben ez nem megoldható, legalább 30 faktorszámú
fényvédõkrém használata ajánlott a napsugárzásnak kitett
bõrfelszíneken, valamint UV-szûrõvel ellátott fényvédõ
szemüveg viselése javasolt.

4. Ez az intézkedés aláírása napján lép hatályba,* az in-
tézkedés visszavonásig érvényes, egyidejûleg a 666/2007.
(HK 13.) MH KJSZ HTF intézkedés hatályát veszti.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
honvéd-tisztifõorvos

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. június 24.
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Keretszerzõdés
Ingatlan karbantartási anyagok
2008. évi beszerzése

É-BAU Kft.
13747820-2-19

7900 2008. 07. 30. 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.

Keretszerzõdés Üdítõ, ásványvíz
Vénusz Depó Kft.

13671264-2-19
6000 2008. 07. 24. 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.

Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó, E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási
szerzõdés

Papír, írószer, irodaszer
PBS Hungária Kft.

(a. sz.: 1139014-2-08)
max.: 772

2008.
július 30.

2008.
július 30.

2008.
december 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Kecskemét Repülõbázis ÜZA töltõrendszer
heti rendszerességû átvizsgálása

Petrol Kft.
(a. sz.: 10383083-2-41)

1093
2008.

július 17.
2008.

július 17.
2008.

december 31.
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Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési
Kál MH VEK 3. számú Harcanyagraktár
esõvíz elvezetése, csatornarendszer
karbantartási munkái

HADÉP Kft.
12113415-2-41

6 102 2008. 07. 24. 2008. 07. 24. 2008. 09. 30.

Tervezés
Budapest X. kerület MH Támogató Dandár
1. számú raktárépületében Katonai Ruházati
Ellátó pont tervezési munkái

MK. Mérnökiroda Kft.
10848991-2-41

5 350 2008. 08. 08. 2008. 08. 08. 2008. 10. 15.

Kivitelezési

Budapest X. kerület Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem diszlokációjával
kapcsolatban az Üllõi úti objektumának
területén üzemelõ mikrohullámú állomásnak
a HM Infrastrukturális Ügynökség
objektumának területére történõ áttelepítési
munkáinak elvégzése

TOTALTEL
Távközléstechnikai Kft.

10577989-2-43
22 079 2008. 07. 28. 2008. 07. 28. 2008. 09. 15.

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Kivitelezési

Budapest X. kerület Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem diszlokációjával
kapcsolatban a 21., 30. és a 40. számú épületek
technológiáihoz kapcsolódó
használatbevételhez szükséges feladatok

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

23 868 2008. 08. 12. 2008. 08. 12. 2008. 09. 05.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Megrendelés Irodai papír beszerzése
HM FLÜ/ ÁBP

ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

83 328,3 E Ft 2008. 06. 10. 2008. 06. 10. 2008. 11. 23.

Szállítási Izotóp beszerzése
HM FLÜ/ Izinta Kft.

(10814505-2-41)
29 150,8 E Ft 2008. 06. 10. 2008. 06. 10. 2008. 12. 31.

Szállítási Izotóp beszerzése
HM FLÜ/ Izotóp Intézet Kft.

(10807262-2-43)
18 069,8 E Ft 2008. 06. 10. 2008. 06. 10. 2008. 12. 31.

Szállítási Izotóp beszerzése
HM FLÜ/ Medinspect Kft.

(10732425-2-13)
7 661,9 E Ft 2008. 06. 10. 2008. 06. 10. 2008. 12. 31.

Szállítási Izotóp beszerzése
HM FLÜ/ Medi-Radiopharma

Kft. (11169891-2-10)
9 931,9 E Ft 2008. 06. 10. 2008. 06. 10. 2008. 12. 31.

Szállítási Atraumatikus tûk beszerzése
HM FLÜ/ Euromedic Trading

Kft. (12077571-2-41)
27 583,7 E Ft 2008. 06. 03. 2008. 06. 03. 2008. 12. 31.

Szállítási Atraumatikus tûk beszerzése
HM FLÜ/ Medicommers

Kereskedelmi Kft.
((10782578-2-43)

55 295,1 E Ft 2008. 06. 03. 2008. 06. 03. 2008. 12. 31.

Szállítási Atraumatikus tûk beszerzése
HM FLÜ/ B. Braun Medical

Kft. (10645293-2-43)
22 798,5 E Ft 2008. 06. 03. 2008. 06. 03. 2008. 12. 31.

Szállítási
Magyar Honvédség gépjármûveinek külföldön
történõ üzemanyag ellátása üzemanyagkártya
felhasználásával 2008–2010-ben

HM FLÜ/ OMV Hungaria Kft.
(10542925-2-44)

32 812,5 E Ft 2008. 06. 27. 2008. 06. 27. 2010. 12. 10.

Szállítási
Üzemanyag szaktechnikai eszközök
üzemeltetéséhez szükséges alkatrészek
beszerzése 2008–2009-ben

HM FLÜ/ GIA-Hungária Kft.
(12006955-2-41)

44 226,1 E Ft 2008. 07. 09. 2008. 07. 09. 2009. 12. 15.

Szállítási
Hálózati és hálózatbiztonsági eszközök
beszerzése

HM FLÜ/ SYNERGON
Informatikai Rt.
(21070998-1-13)

21 580,9 E Ft 2008. 07. 14. 2008. 07. 14. 2008. 08. 30.

Szállítási Baromfi termékek beszerzése
HM FLÜ/ Coop, Szolnok

Kereskedelmi Zrt.
(10464265-2-16)

7 100,0 E Ft 2008. 07. 19. 2008. 07. 19. 2008. 12. 31.

Szállítási Baromfi termékek beszerzése
HM FLÜ/ Paul Baromfi Kft.

(10979525-2-43)
10 284,8 E Ft 2008. 07. 14. 2008. 07. 14. 2008. 12. 31.
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A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Megbízási Szakmai-tudományos bírálat
HM FLÜ/IVB Társaság

(18174683-1-42)
7 000,0 E Ft 2008. 04. 30. 2008. 04. 30. 2008. 05. 30.

Vállalkozási ZMNE informatikai hálózatának bõvítése
HM FLÜ/ KFKI-LNX

Hálózatintegrációs ZRt.
(12928099-2-44)

107 510,1 E Ft 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. 2008. 08. 31.

Vállalkozási
ZMNE múzeumainak, szabadtéri mûtárgyainak
áttelepítése

HM FLÜ/ SCI-Hálózat zRt.
(10687370-2-43)

24 400,0 E Ft 2008. 07. 11. 2008. 07. 11. 2008. 08. 31.

Vállalkozási
ZMNE oktatási célú kommunikációs eszközök
áttelepítése

HM FLÜ/ HM ARMCOM
Kommunikációtechnikai Rt.

(10752210-2-51)
6 593,5 E Ft 2008. 07. 14. 2008. 07. 14. 2008. 08. 15.

Vállalkozási
ZMNE gépjármû javító karbantartó helyhez
kötött berendezések áttelepítése

HM FLÜ/ LITO-Technik Kft.
(12213247-2-42)

7 140,0 E Ft 2008. 07. 14. 2008. 07. 14. 2008. 08. 15.

Vállalkozási
Üzemanyag laboratóriumok eszközeinek
karbantartása 2008–2009-ben

HM FLÜ/ GreenLab Kft.
(11118826-2-42)

11 334,6 E Ft 2008. 06. 27. 2008. 06. 27. 2009. 12. 31.

Vállalkozási
Egészségügyi textíliák mosatása, fertõtlenítése,
vegytisztítása, sterilizálása

HM FLÜ/ LOGO-TEX Kft.
(13116789-2-43)

95 563,8 E Ft 2008. 07. 31. 2008. 07. 31. 2008. 12. 31.

Vállalkozási
Egészségügyi textíliák mosatása, fertõtlenítése,
vegytisztítása, sterilizálása

HM FLÜ/ Pálhalmai
Agrospeciál Kft.
(11109000-2-51)

14 196,4 E Ft 2008. 07. 31. 2008. 07. 31. 2008. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter
99/2008. (HK 14.) HM

k ö z l e m é n y e
a katonai szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szak-
képesítések (ágazat, szakirány) központi programjait (tanterveit) kiadtam:

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

azonosító száma megnevezése

1. 31 863 02 0000 00 00
Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat)

2. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltetõ)

3. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetõ)

4. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(híradó ágazat, elektronikai mûszerész)

5. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ ágazat,
katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ)

6. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat, lokátormûszerész)

7. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(mûszerész ágazat, rakétamûszerész)

8. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, rádiórendszer üzemeltetõ)

9. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, navigációs rendszer üzemeltetõ)

10. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat, fénytechnikai rendszer üzemeltetõ)

11. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti fegyvertechnika szerelõ)

12. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti mûszertechnika szerelõ)

13. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(avionika ágazat, fedélzeti rádiótechnika szerelõ)

14. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, repülõgép sárkány-hajtómû szerelõ)

15. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(sárkány-hajtómû ágazat, helikopter
sárkány-hajtómû szerelõ)

16. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, ruházati ellátó)

17. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, élelmezési ellátó)
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Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

azonosító száma megnevezése

18. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(hadtáp ágazat, üzemanyag ellátó)

19. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(rádióelektronikai felderítõ ágazat, rádióelektronikai felderítõ)

20. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(vegyivédelmi technikai üzemeltetõ ágazat,
vegyivédelmi technikai üzemeltetõ)

21. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, gépjármû szerelõ)

22. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, harcjármû szerelõ)

23. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, mûszakigép-szerelõ)

24. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(szerelõ ágazat, fegyvermûszerész)

25. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, ABV-védelmi)

26. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, elektronikai hadviselés)

27. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, harckocsizó)

28. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, könnyûlövész)

29. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)

30. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, mûszaki)

31. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, tüzér)

32. 52 863 01 1000 00 00
Honvéd tiszthelyettes I.
(parancsnoki ágazat, felderítõ)

A felsorolt szakképesítések központi programjai a Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztályán (1055 Buda-
pest, Balaton u. 7–11.) szerezhetõk be.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

k ö z l e m é n y e

Bélyegzõ érvénytelenítése

A
MAGYAR HONVÉDSÉG
Logisztikai Ellátó Központ

3. Raktárbázis KÉRA
4. anyagátvevõ

feliratú hivatalos bélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.

A Magyar Honvédség
Honvéd Egészségügyi Központ

közleménye

Pályázati felhívások

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 49. § (1) és (7) bekez-
dése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet az MH HEK alábbi alezredesi rendfoko-
zattal rendszeresített beosztásaira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtarta-

mú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/V., általános elõmenetel
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ)

2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-

zóknál a szolgálati viszony létesítéséhez a Hjt. 41. § (1) be-
kezdésében elõírt felsõ korhatár (47 év) alatti életkor,

– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-
zóknál erkölcsi bizonyítvány,

– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv ismeret,
– a Hjt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati

viszony.

4. A beosztásokra pályázók általános feladatai:
– a sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátá-

sa érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevé-
kenység folytatása a HM Állami Egészségügyi Központ-
ban és egyéb egészségügyi intézetben,

– a katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban való részvétel,

– a külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakmai munka végzése,

– hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.

5. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) Pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos
(2 beosztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és
sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan
szakvizsga bármelyike,

– legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
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d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos
beosztására”.

C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan:

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló

igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat

másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanú-

sító okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1553 Buda-
pest, Pf. 1.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. [Tel.: 06 (30) 691-0419]

* * *

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 49. § (1) és (7) bekez-
dése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet az MH HEK alábbi õrnagyi rendfokozat-
tal rendszeresített beosztásaira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtarta-

mú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû;

– beosztási illetményfokozat: I/IV., általános elõme-
netel,

– rendszeresített rendfokozat: õrnagy;
– munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ).

2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),

– egyetemi végzettség,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-

zóknál a szolgálati viszony létesítéséhez a Hjt. 41. § (1) be-
kezdésében elõírt felsõ korhatár (47 év) alatti életkor,

– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-
zóknál erkölcsi bizonyítvány,

– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb idegennyelv ismeret,
– a Hjt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati

viszony.

4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:

– a sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátá-
sa érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevé-
kenység folytatása a HM Állami Egészségügyi Központ-
ban és egyéb egészségügyi intézetben,

– a katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban való részvétel,

– a külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munka végzése,

– hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.

5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályá-
zók általános feladatai:

– tervezi, szervezi, végzi a beosztásából adódó szakfel-
adatokat, részt vesz az egészségügyi biztosítási feladatok
végrehajtásában,

– részt vesz a funkcionális részleg vezetési okmányai-
nak, betegdokumentációjának, mûködési rendjének kidol-
gozásában, az anyagi készletek megalakításában,
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– a sérültek, betegek magas szakmai színvonalon törté-
nõ ellátása érdekében a HM Állami Egészségügyi Köz-
pontban és egyéb egészségügyi intézetben készül a szak-
feladatainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szin-
tentartására,

– részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egész-
ségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és tovább-
képzéseken.

6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályá-
zók további általános feladatai alkalmazás esetén:

– megszervezi, irányítja, ellenõrzi a részleg napi mun-
káját,

– ellenõrzi, végzi a betegdokumentációt,
– felel a részleg anyagi készleteinek biztosításáért, or-

vosi berendezéseinek, technikai eszközeinek mûködõké-
pességéért, javíttatásáért, karbantartásáért.

7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) Pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Csa-
pat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, Rezidensi
részleg, részlegvezetõ (osztályvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi bizto-

sító osztály, Rezidensi részleg, részlegvezetõ fõ feladata
az általános feladatokon túl:

– a rezidensirészleg vezetési okmányainak, mûködési
rendjének kidolgozása, a részleg vezetése, irányítása, el-
lenõrzése,

– a hazai szakmai ellátási szabályok, az EU és a NATO
egészségügyi biztosítási elvek, politika, doktrina, STA-
NAG-ek figyelembevételével a honvédorvosi, egészség-
ügyi tiszti, tiszthelyettesi állomány szakmai képzésének
kidolgozásában, végrehajtásában való részvétel,

– a részleg állományába felvett katonaorvosok, fogor-
vosok szakvizsgára történõ felkészülésének irányítása, se-
gítése és ellenõrzése,

– kapcsolattartás és együttmûködés a polgári és katonai
egészségügyi képzõ helyekkel, intézetekkel, nemzeti vizs-
gabizottságokkal,

– a képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok vég-
zése, okmányok, nyilvántartások felfektetése, frissítése,
vezetése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi or-
vostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike,

– legalább 8 év szakmai gyakorlat.

d) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– oktatói tapasztalat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, Rezi-
densi részleg, részlegvezetõ osztályvezetõ helyettes be-
osztására”.

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dan-
dár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Bel-

gyógyászati Részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:

– irányítja a belgyógyászati részleg telepítését, beren-
dezését, kialakítja mûködési rendjét,

– részt vesz a belgyógyászati típusú betegek osztályo-
zásában, a belprofilú elsõ orvosi és szakorvosi segélynyúj-
tás végrehajtásában,

– felel a fektetõben elhelyezett sérültek és betegek ellá-
tásáért, szállításra történõ elõkészítéséért, a gyógyultak
csapatukhoz való visszairányításáért.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– belgyógyászat szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
részlegvezetõ beosztására”.

3. Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Diag-
nosztikai Részleg, részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Rész-

leg, részlegvezetõ feladata alkalmazás esetén:
– irányítja és részt vesz a diagnosztikai részleg telepíté-

sében, berendezésében, kialakítja és ellenõrzi mûködési
rendjét,

– a Dandár Egészségügyi Központ különbözõ funk-
cionális részlegeiben rtg.vizsgálatok végzése, értékelése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– radiológia szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg,
részlegvezetõ beosztására”.
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4. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dan-
dár Egészségügyi Központ, Egészségvédelmi Részleg,
részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Egész-

ségvédelmi Részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:

– irányítja az egészségvédelmi, fürdetõ-fertõtlenítõ
részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési
rendjét,

– részt vesz a kijelölt települési hely közegészségügyi-
járványügyi felderítésében,

– felel a folyamatos közegészségügyi és járványügyi
felderítésért a dandár harcászati-hadmûveleti területén,

– kidolgozza a járványvédelmi rendszabályokat, részt
vesz a járványvédelmi feladatok végrehajtásában,

– felkészíti a fürdetõ-fertõtlenítõ raj állományát fürde-
tõ-fertõtlenítõ, személyi, és ruházati mentesítési feladatok
végrehajtására.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan

szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Egészségvédelmi Rész-
leg, részlegvezetõ beosztására”.

5. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Dan-
dár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és Vérellátó Rész-
leg, részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, Gyógy-

szer és Vérellátó Részleg, részlegvezetõ feladata alkalma-
zás esetén:

– irányítja a részleg telepítését, berendezését, kialakítja
mûködési rendjét,

– tervezi, szervezi a vér, vérkészítmények igénylését,
utánpótlását,

– ellenõrzi a beérkezõ és kiadásra kerülõ vért, vérké-
szítményeket, azok tárolását, felhasználását, a szükséges
okmányok vezetését, a nyilvántartást,

– részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– transzfuziológia szakvizsga, vagy szakvizsga jelölt,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és Vérellátó
Részleg, részlegvezetõ beosztására”.

C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan

1. A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló

igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat

másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanú-

sító okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.

2. A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

3. A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1553
Budapest, Pf. 1.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad [tel.: 06 (30) 691 0419].

* * *

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 49. § (1) és (7) bekez-
dése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet az MH HEK alábbi századosi rendfoko-
zattal rendszeresített beosztásaira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtarta-

mú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/III., speciális elõmenetel
– Rendszeresített rendfokozat: százados
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ)
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2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, francia),
– egyetemi végzettség,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-

zóknál a szolgálati viszony létesítéséhez a Hjt. 41. § (1) be-
kezdésében elõírt felsõ korhatár (47 év) alatti életkor,

– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– köztisztviselõknél és közalkalmazottaknál erkölcsi

bizonyítvány,
– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– szakvizsga,
– egyéb idegennyelv ismeret,
– a Hjt. szerinti hivatásos, vagy szerzõdéses szolgálati

viszony.

4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:

– a sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátá-
sa érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevé-
kenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben,

– a katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban való részvétel,

– a külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munka végzése,

– hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.

5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályá-
zók általános feladatai:

– végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt vesz
az egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtásában,

– a sérültek, betegek magas szakmai színvonalon történõ
ellátása érdekében, az Állami Egészségügyi Központban és
egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfeladatainak
végrehajtására, klinikai gyakorlatának szintentartására,

– részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egész-
ségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és tovább-
képzéseken.

6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályá-
zók további általános feladatai alkalmazás esetén:

– részt vesz a funkcionális részleg telepítésében,

– végzi a munkaköri leírásában meghatározott, funk-
cionális részleg szerinti szakorvosi feladatokat,

– vezeti, ellenõrzi a betegdokumentációt.

7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Csa-
pat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alorvos

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi or-
vostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike, traumatológia, sebész, ortopédia esetén szak-
orvos jelöltnek is,

– legalább 4 év szakmai gyakorlat.
c) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alorvos
beosztására”.

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (rész-
legvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos

(részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
– a telepíthetõ dandár egészségügyi központ mûtõrész-

lege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos
mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök
biztosításában való részvétel,

– alkalmazás esetén a mûtõ-kötözõ blokkban az élet-,
végtag- és funkciómentõ sebészeti beavatkozások végzése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– traumatológia, ortopédia szakvizsga vagy szakorvos

jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban sebészet szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (rész-
legvezetõ helyettes) beosztására”.

3. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– sebészet szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
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c) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban traumatológia, orthopedia szak-

vizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos be-
osztására”.

4. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos (3 be-
osztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos

feladata alkalmazás esetén:
– a mûtõ-kötözõ blokkban, szükség esetén egyéb funk-

cionális részlegben az ellátandó betegek részére a mûtéti
érzéstelenítés meghatározása, az érzéstelenítés elvégzése,
a beteg állapotának folyamatos ellenõrzése a mûtét alatt.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– aneszteziológia, intenzív terápia szakvizsga vagy

szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg, orvos be-
osztására”.

5. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati

Részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalma-
zás esetén:

– a telepíthetõ dandár egészségügyi központ belgyó-
gyászati részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában,
a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai
eszközök biztosításában való részvétel,

– alkalmazás esetén, a dd.eü.kp.-hoz érkezõ pszichiát-
riai típusú megbetegedésben szenvedõk járóbeteg ellátása,

– A dd.eü.kp. különbözõ funkcionális részlegeiben a
fekvõbetegek részére pszichiátriai szakellátás nyújtása,
konzílium biztosítása.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– pszichiátria szakvizsga vagy szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”.

6. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Rész-

leg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás
esetén:

– a telepíthetõ dandár egészségügyi központ diagnosz-
tikai részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a fo-
lyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai esz-
közök biztosításában való részvétel,

– a dd.eü.kp. különbözõ funkcionális részlegeiben kli-
nikai laboratoriumi vizsgálatok végzése, értékelése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– klinikai laboratóriumi szakvizsga vagy szakorvos

jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Diagnosztikai Részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”.

7. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérellátó
Részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérel-

látó Részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) fel-
adata alkalmazás esetén:

– tervezi, szervezi az egészségügyi anyagok igénylését,
utánpótlását,

– elkészíti az igényléseket mind a funkcionális részle-
gek, mind az alárendelt segélyhelyek vonatkozásában,

– ellenõrzi a beérkezõ, és kiadásra kerülõ gyógyszere-
ket és más egészségügyi anyagokat, a vér, vérkészítmé-
nyek beszerzését, azok tárolását, felhasználását, a szüksé-
ges okmányok vezetését, az anyagnyilvántartást,

– megszervezi az orvosi mûszerek és eszközök kisjaví-
tását, közép-, és nagyjavításra szállíttatását,

– részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– gyógyszerész diploma, pályakezdõnek is.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakgyógyszerész szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK

Dandár Egészségügyi Központ, Gyógyszer és vérellátó
részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) beosztá-
sára”.

8. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával
kapcsolatosan:

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
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– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanú-
sító okiratok hiteles másolatait,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-
lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1553
Budapest, Pf. 1.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad [tel.: 06 (30) 691-0419].

Helyesbítések

1. A Honvédelmi Közlöny 7. számában megjelent
71/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés bevezetõ rendel-
kezésében a NATO Reagáló Erõk 13. váltásba felajánlott
erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló 139/2007.
(HK 2.) HM HVKF intézkedés száma helyesen:

139/2008. (HK 2/2008.) HM HVKF intézkedés.

* * *

2. A Honvédelmi Közlöny 9. számában megjelent
45/2008. (HK 9.) HM KF intézkedés 8. pontjában hivatko-
zott 141/2007. (HK 1/2008.) HM kabinetfõnöki intézke-
dés száma helyesen:

141/2007. (HK 22.) HM kabinetfõnöki intézkedés.
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