HONVÉD TISZTHELYETTES I.
(AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény,
– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény,
– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,

valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
–
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet,
– a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az
egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő
engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet,
– az 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
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2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

52 863 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

0210

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
0,5 év
szervezhető
az alapkiképzés végén

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. törvény
17. §-ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
harcászat szaktanterem
lőkiképzés szaktanterem
műszaki szaktanterem
vegyivédelmi szaktanterem
katonai tereptan szaktanterem
egészségügyi szaktanterem
sportpálya
híradó szaktanterem
gyakorlóbázis
tanműhely
harcjárműtechnikai szaktanterem
fegyverzettechnikai szaktanterem
műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
számítástechnika szaktanterem
tankert
terep
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szaktanterem
mérésügyi laboratórium
informatikai szaktanterem
szakharcászati tanterem
lokátortechnikai eszközökkel felszerelt tanterem
rakétatechnikai szaktanterem
hangár (szaktanterem)
repülőtér
villamos labor
gyakorló csapatszolgálat helyszíne
ref szaktanterem
telephely
ehc szaktanterem
gyakorlótér
Sportkomplexum
akadálypálya
uszoda
őrmintakert
szolgálati hely
alakulótér
lőtér
robbantókert
gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Tina-szimulátor szaktanterem
tankonyha
raktár
tanudvar
üzemanyagtöltő-állomás
üzemanyagraktár
üzemanyag laboratórium
kémia labor
közterület
vezetési pálya
javítóműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
0210

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Szakirányú alaptevékenységet végez
Ágazati alaptevékenységet végez
Ágazati szaktevékenységet végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 863 02 0000 00 00
Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0789-06 Katonai alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Lőgyakorlatokat hajt végre
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Békefenntartó feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Edzi testét
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Munka-, tűz- 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 lőelmélet és gyakorlat
B Kiképzés módszertana
C Műszaki kiképzési alapismeretek
C Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
B Térképészeti- és tereptani alapismeretek
C Egészségügyi alapismeretek
C Logisztikai alapismeretek
B Híradó alapismeretek
C Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
C Béketámogatói alapismeretek
C Terror elleni harc
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C
C
C
C
C
B
C

Polgári katonai együttműködés
Katonai elhelyezési alapismeretek
Katonai etikai és viselkedésismeretek
Jogi ismeretek
Információvédelmi alapismeretek
Munka-, tűz- és környezetvédelem
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 lőfegyverek használata
4
Tájékozódás eszközeinek használata
4
Rendszeresített híradó eszközök használata
5
Egyéni felszerelés használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Pontosság
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Kézügyesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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 jelölések és terminológia
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
6

Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok 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 szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési
rendszerében
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek
kiszolgálása során
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a
légijárművek üzemeltetése során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C

Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága,
a nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága

B
C

A mérési alapelvek, mérési hibák
Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú
hálózatok legfontosabb jellemzői
A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
végrehajtása
A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos
munka- és balesetvédelmi előírások
A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos
munka- és balesetvédelmi előírások
A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos
és rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
mélységben
A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
4
Szakmai nyelvű 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
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
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Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0792-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő, fedélzeti rádiótechnika
szerelő, fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt
végre
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri és az előírt szabályok szerint feladatot hajt
végre
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű
C
javítási munkák rendszere és formái
C Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
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C
C
C
C
C
C
C
B
C

A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának
gyakorlati alkalmazása
A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
Szerszámok használata
Munkakörülmények biztosításának alapjai
Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Üzembentartás végzése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Különleges gépjárművek használata
3
Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
3
Szakághelyettesítő munkák végzése
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Térlátás
Szervezőkészség
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kezdeményezőkészség
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémaelemzés, -feltárás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0793-06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
Karbantartja a légijármű fedélzetén alkalmazott fegyvereket
Légijármű fedélzeti megsemmisítő eszköz típusait kezeli, karbantartja
Légijármű fedélzeti célzókészülékeinek működőképességét ellenőrzi
Légijármű fedélzeti fegyverrendszer és fegyvervezérlő rendszereit ellenőrzi
Légijármű üzembentartását végzi
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az anyagok villamos jellemzői
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
C Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C A mérési hibák okai és csoportosítása
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
A különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése,
C
alkalmazásának sajátosságai, elhelyezkedése a légijármű fedélzetén
B A különböző kisegítő rendszerek, berendezések, eszközök
B A robbanóanyag fogalma, felosztása, tulajdonságai és felhasználási területei
C A robbanás kémiai folyamatának elmélete
C A rombolóhatás lényege
A fedélzeti lőfegyverek felosztása, működése, harcászati-műszaki adatai és velük
C
szemben támasztott főbb követelmények
C A ballisztika fogalma, felosztása
B A lőfegyverek belső ballisztikája
B A repülőfedélzeti lőfegyverek lőszerei, lőszergyújtói, azok szerkezete és működése
B A repülőbombák felosztása, felépítése, jellemző paraméterei
B A bombagyújtók felosztása, felépítése, működése
C A repülőfedélzeti rakéták osztályozása, szerkezeti felépítése és kialakítása
C A rakéta részei, a tolóerő létrehozása
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
B A négypólusok
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák
B A repülőfedélzeti rakéták irányítási rendszerei és rávezetési módszerei
C Az autonóm- és távirányítás irányítási rendszere
A szárny alatti tartók, fegyver előbeépítések, függesztő és indító berendezések
C
rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése
A megsemmisítő eszközök leválasztásának vezérlése, a harci-vészoldás és indítás,
C
illetve ledobás folyamata
C A mereven és mozgathatóan beépített lőfegyverek vezérlő rendszere
A A rakétafegyverzet indításvezérlő rendszere
A repülőgépvezető-fülkébe lépés szabályai, a műszerek, kapcsolók elhelyezése,
B
funkciói, alaphelyzete
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C
C
C
A
C
A
B

A repülőfedélzeti lőfegyverek szét- és összeszerelése, karbantartása, javítási
ciklusai, sajátosságai
A repülőfedélzeti rakétarendszer, függesztő- és oldó rendszerek működése, részei,
azok elhelyezkedése
A légijármű célzó és navigációs rendszerének működése, részei, elhelyezkedése,
működőképességének ellenőrzése
A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere,
tartalma, okmányai
Biztonsági rendszabályok amelyek szükségesek az adott munkaterületen
biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok
funkciói
A műszaki 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 megsemmisítő eszközök értelmezése
4
Fedélzeti megsemmisítő eszközök osztályozása
4
Fedélzeti célzókészülékek felépítésének értelmezése
4
Fegyverzeti eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Felelősségtudat
Önállóság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Intenzív munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0794-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
Vizsgálja az energiaellátó-rendszereket és a hajtóművek villamos rendszereit
Vizsgálja a segéd-üzemi rendszereket
Vizsgálja az ellenőrző műszereket
Vizsgálja az elektronikus automatikarendszereket
Üzembentartja a repülőgépet
Végrehajtja a szakmai csapatgyakorlatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az anyagok villamos jellemzői
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
C Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C A nyomásfajták és a levegőnyomás vevők és átalakítók felépítése
Sebességmérés, magasságmérés elve és a sebességmérők, magasság- és
C
sebességadók működése
C A túlterhelés fogalma, túlterhelés ellen védő rendszer felépítése, működése
A villamos rendszerek hálózati elemei, felépítése (vezetékek, kapcsolók,
B
nyomógombok, relék, kontaktorok, hálózatvédő automaták)
C Villamos gépek felépítése, működése
C Akkumulátorok szerkezeti sajátosságai, felépítése, működése
Hajtóműindító-rendszerek általános felépítése, és az elemek működése
C (programvezérlő automata, gyújtórendszerek, elektromágneses hidraulika- és
oxigéncsapok)
C A két- és háromszabadságfokú pörgettyűk tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei
C Az irányszög-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C A robotpilóta-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C Az adatrögzítő-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C Egy konkrét hajtóműindító-rendszer működése
C Az utánégető-rendszer rendeltetése és felépítése
C A hajtómű szabályozórendszere
C A vezérlés és kormányozhatóság egységes rendszerének a felépítése és működése
B A veszélyes üzemmódok központi jelzőrendszerének a felépítése és működése
C A tüzelőanyag-ellátás és -jelzés rendszerének a felépítése és működése
A A légijárműveken végzett munkák biztonsági rendszabályai
A villamos paraméterek mérésére alkalmas univerzális mérőműszerek felépítése,
C
kezelése
C A műhorizont-rendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C Az irányszög-rendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C A robotpilóta-ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C Az oxigénrendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
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B
A
C
A
B
C

A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere,
tartalma, okmányai
Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a
biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok
funkciói
Műszaki dokumentációs munkák
A négypólusok
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 hajtóművek villamos rendszereinek értelmezése
4
Elektronikus automatikarendszerek értelmezése
4
Segéd-üzemi rendszerek tanulmányozása
4
Ellenőrző műszerek használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Felelősségtudat
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0795-06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
Vizsgálja a légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai
Üzembentartja a repülőgépet
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az anyagok villamos jellemzői
B A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
B Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C A szinuszos váltóáramú hálózatok
C A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
B A négypólusok
B Rádiótechnikai eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
C Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C Elektroncsövek és félvezetők működési elve, jellemzői
C Elektroncsövekkel és félvezetőkkel felépített alapkapcsolások
C Egyenirányító és erősítő kapcsolások működése
C Elektroncsöves és tranzisztoros oszcillátorok működése
C Az elektromágneses hullám előállítása, terjedése, jellemzői
C Közép- és rövidhullámú antennák kialakítási elve
C A moduláció fogalma, modulációs rendszerek
C A fedélzeti hírközlő és rádiónavigációs berendezések
C Az impulzus fogalma, fajtái, jellemzői
C A mikrohullámú alapismeretek
C Hullámvezetők, tápvonalak
C Mikrohullámú antennák és aktív eszközök
B Rádiólokáció alapjai
C Rádiólokátorok felosztása működési elvük szerint
A híradórendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálása során alkalmazott ellenőrző
C
és mérőműszerek
C Adott típusú légijármű híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések
C A rávezető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
C A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
C A felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
C A felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezések
A Általános baleseti és biztonsági rendszabályok
A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök, szerszámkészletek elhelyezése,
C
a szerszámok, földi kiszolgáló eszközök rendeltetésszerű használata
C A berendezések be- és kiszerelése, szerelési munkák biztonsági rendszabályai
A híradórendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálása során alkalmazott ellenőrző
C
és mérőműszerek, az időszakos munkák tartalma, hibafeltárás módja
Az ellenőrző berendezések segítségével történő hibafeltárás, hibajavítás, és a
B
munkák utáni visszaellenőrzés
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C
C
C
A
C
A
C

A berendezések üzemképességének ellenőrzése, hibafeltárás, javítás és a munkák
utáni visszaellenőrzés
A rendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálásához szükséges ellenőrző és
mérőműszerei szakszerű kezelése
A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere,
tartalma, okmányai
Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a
biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok
funkciói
A műszaki dokumentációs munkák
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 felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezések használata
4
Adás és vételtechnika értelmezése
4
Mágneses tér értelmezése
4
Mikrohullám értelmezése
4
A légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések
A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
4
használata
4
A rávezető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések használata
A felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
4
használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre
vonatkozó általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart,
felkészíti őket a várható feladatokra
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
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 tűzvédelmi szabályok
D A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
D A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
C A hadtáp alegységek szervezete, rendeltetése, feladatai, kapacitása
C A hadtáp és szakági ellátás rendszere
C A hadtáp és szakági gazdálkodási szabályzók
D Alegységek feladatai és tevékenysége
Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására
C
vonatkozó szabályok, követelmények
D Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C Az ellátásra vonatkozó szabályok
C Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
D Környezetvédelmi előírások
C Magatartási és etikai szabályok
C Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Számolási készség
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Szervezőkészség
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Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Segítőkészség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező 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 megnevezése:
0797-06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek
frissítését
Naprakészen vezeti raktári nyilvántartásait
Tervezi, szervezi az alegységek ruházati anyagainak tisztacseréjét
Ellenőrzi 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 vezetése
C A textiltisztítási követelmények
B A ruházati szakanyagok sajátos ellenőrzési módszerei
C Leltározási szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakági eszközprogram
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Érzékszervi észlelés
4
Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3
Személyi védőfelszerelések használata
3
Raktári anyagmozgató eszközök használata
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3

Tűzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Tapintás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0798-06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti és pontosítja a szükséges számvetéseket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és felhasználáshoz
történő kiadását
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai
eszközöket, felszereléseket
Naprakészen vezeti az előírt 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
Működteti a minőségbiztosítási 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
A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések
D
üzemeltetése, biztonsági előírásai
A A HACCP-rendszer ismerete, és betartásának, betartatásának lehetőségei
B Az ételkészítés szabályai, technológiája
C Az étlapszerkesztés szabályai
C Ellenőrzési és leltározási szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakági eszközprogram
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Érzékszervi észlelés
3
Raktározási és tűzvédelmi jelképek értelmezése
4
Személyi védőfelszerelések használata
3
Veszélyes anyagok kezelése
3
Szaktechnikai eszközök használata
3
Raktári anyagmozgató eszközök használata
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3

Tűzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0799-06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok előírás szerinti tárolását
Ellenőrzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok meglétét és műszaki állapotát
Üzemelteti és karbantartja, a rendszeresített üzemanyag szaktechnikai eszközöket
és gépi berendezéseket
Szükség esetén megszervezi az üzemanyag szaktechnikai eszközök és gépi
berendezések javítását
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és kiadását, valamint az
üzemanyag készletek frissítését
Üzemelteti az üzemanyagtöltő állomást
Megszervezi és betartatja az előírt munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Végzi a különböző tároló és töltőeszközökből vett üzemanyagminták előírás
szerinti tárolását és megőrzését
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az üzemanyagok raktározása és speciális szabályai
C Az üzemanyag ellenőrzése, leltározása, speciális szabályai
C Üzemeltetési, karbantartási szabályok, követelmények
D A szaktechnikai eszközök javítására vonatkozó követelmények
D Az üzemanyagtöltő állomás működési rendje
A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó munka-, baleset-,
A
környezetvédelmi rendszabályok
B Az üzemanyag mintavételére és vizsgálatára vonatkozó előírások
C A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakági eszközprogram
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Érzékszervi észlelés
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tűz-

és

5
3
5
3
3
3

Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
Személyi védőfelszerelések használata
Veszélyes anyagok kezelése
Szaktechnikai eszközök használata
Raktári anyagmozgató eszközök használata
Tűzoltó eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
körökben
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az érintésvédelem előírásai
C A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C Áramköri jelölések
B Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, 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
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3

Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető, átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz
üzemeltető, elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket, az
információ- és informatikai biztonság szabályait
Törzsmunkája során, NATO híradó jeleket-jelzéseket alkalmaz
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai
szolgáltatások alkalmazásával
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
D
információvédelem, a harcbiztosítás rendszabályai
C A hírrendszerrel szemben támasztott követelmények
D A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálat felépítése,
C A híradó szolgálati személyek feladatai
C A NATO híradó jelek-jelzések
D A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D A kiképzési program tartalma
B A foglalkozási jegy elkészítése
C A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D A foglalkozás logisztikai biztosítása
B Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
D Az összeköttetésnek megfelelő antenna kiválasztásának szabályai
D Az ISDN technika szolgáltatásai
C Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
C Az informatikai biztonság megteremtésének eszközei
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B
B

Angol nyelven hallott rádióforgalmazási szöveg megértése
Angol nyelven hallott rádióforgalmazási beszédkészség

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 nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű 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:
Felelősségtudat
Stressztűrő képesség
Hallás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0802-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a rádióeszközök, eszközkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti a rádióeszközöket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
feladatokat
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
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Szervezi a rádióeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmi feladatainak
szabályos végrehajtását
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályosan lefolytatja a káreljárást
Megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának katonai és szakmai
tevékenységét
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások
rendszertechnikai feladatait
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan,
hitelesen és szabályosan továbbít
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott állomásokmányokat
Irányítja és ellenőrzi az állomást kiszolgáló személyzet munkáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A katonai rádiótechnikai alapfogalmak alkalmazása
A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
C
feladatok
C A rádióeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai
A A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
A A rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése
B A rádióeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazása
B A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályai
D Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
C Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok
B
kiküszöbölése
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával
B
kapcsolatos tevékenységek
A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kidolgozása,
D
kulturált és pontos vezetése
C

A rádióforgalmazásban használatos kódok és rövidítések alkalmazásának szabályai

C
D
D
B
C
D
D
D

A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai
A technikai normakövetelmények
A gépírás normakövetelményei
A III. osztályos fokozat teljesítésének követelményei
A rádióeszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi előírásai
A rádióeszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosítása
Az anyagi fegyelem
A káreljárás szabályai
A híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
feladatai
Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai

C
D
D

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Kézírás
5
Gépírás
5
Diagram olvasása, értelmezése
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5
5
5

Komplex jelzésrendszerek
Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
Híradó eszközkomplexumok alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0803-06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, eszközkomplexumok
telepítésével kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközöket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
feladatokat
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Szervezi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, eszközkomplexumok őrzésvédelmi feladatainak szabályos végrehajtását
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan lefolytatja a káreljárást
Megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának katonai és szakmai
tevékenységét
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások
rendszertechnikai feladatait
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan,
hitelesen és szabályosan továbbít
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott állomásokmányokat
Irányítja és ellenőrzi az állomást kiszolgáló személyzet munkáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A katonai átvitel- és kapcsolástechnikai alapfogalmak alkalmazása
A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
C
feladatok
C Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai
A A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos
A
telepítése és üzemeltetése
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B
B
D
C
B
B
D
C
C
D
D
B
C
D
D
D
C
D
D

Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok
rendszertechnikai alkalmazása
A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályai
Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok
kiküszöbölése
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával
kapcsolatos tevékenységek
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok
okmányrendszereinek kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
A forgalmazásban használatos kódok és rövidítések alkalmazásának szabályai
A hírváltási feladatokat végrehajtásának szabályai
A technikai normakövetelmények
A gépírás normakövetelményei
A III. osztályos fokozat teljesítésének követelményei
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi
előírásai
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok logisztikai
biztosítása
Az anyagi fegyelem
A káreljárás szabályai
A híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
feladatai
Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének 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 megnevezése:
0804-06 Híradó ágazat elektronikai műszerész ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvi kapcsolási rajzokat olvas és készít a szabványjelölések alkalmazásával
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
A biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja és betartatja
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Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek
felhasználásával és a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást
végez
A beosztásának megfelelő szolgálati feladatot lát el (készenlét fokozása, egyéb
szolgálatok)
Technikai kiszolgálási feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelő tárolással kapcsolatos feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelő selejtítéssel kapcsolatos feladatokat végez
A beosztásának megfelelő vezetői feladatokat lát el
Részt vesz a híradó szakfeladatok végrehajtásának technikai biztosításában
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva 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
Mérőműszerek kezelése
4
Rádióeszközök kezelése
4
Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
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Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0805-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati elemeket
Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi
A számítástechnikai programok általános felépítésére, működésére, valamint a
programozás alapvető eljárásaira vonatkozó ismeretekre alapozva használja az
általános és speciális katonai programokat, beosztásának megfelelően
Alkalmazza az adatbázis-kezelő programokat, valamint elemzéseket, kimutatásokat
készít az adatbázis-kezelő programok által létrehozott adatbázisok felhasználásával
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket
Feladat végrehajtás során alkalmazza a Magyar Honvédségben használt irodai
programcsomag elemeit
Katonai tevékenységek informatikai támogatását végzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Híradó - informatikai központok, szolgálati személyek, okmányok
C Számítógép-hálózatok hardver eszközeinek telepítése és működésük ellenőrzése
C Számítógépek és perifériák felépítése és működése
D Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelő rendszerek funkciója
D Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció bemutató programok
D Számítógép-hálózatok felépítése és hálózati funkciói
D Katonai tevékenységek informatikai támogatási lehetőségei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
-
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Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0806-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar
Honvédségben használt irodai programcsomag elemeit
Végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek
telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését
Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat
Konfigurálja és alkalmazza a különböző böngésző és levelező programokat
Üzemelteti a katonai informatikai hálózatokat beosztásának megfelelően
Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait
Dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar
Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével
Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel
Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a
program alapvető szolgáltatásait
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapszintű
biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait
Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó
szabályzókat
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását,
programösszetevők telepítését
Részt vesz csapatgyakorlaton, megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának
katonai és szakmai tevékenységét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
A Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező és dokumentáló szoftverek
B
alkalmazása
C MH informatikai rendszerei
C NATO informatikai rendszerei
C MH informatikai stratégiája
C Hálózat felügyeleti tevékenység
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Hálózattervező alkalmazása
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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3
3
3
3
3

Vírusirtó alkalmazása
Hálózati vázlat olvasása, értelmezése
Hálózati vázlat készítés
Diagramok olvasása, értelmezése
Diagramok kitöltése, készítése

Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Felelősségtudat
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0807-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész ágazati
alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megszervezi a foglalkozások logisztikai biztosítását, általános katonai és híradó
szakkiképzési foglalkozásokat vezet
Kiképzési program alapján foglalkozás jegyet készít és felkészíti a részfoglalkozás
vezetőket
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi
vázlatokat készít
Kezeli és alkalmazza a tevékenységi körébe vont eszközök szereléséhez,
beszabályozásához, karbantartásához, javításához szükséges műszereket,
szerszámokat és egyéb berendezéseket
Az alapáramkörök jellemzőinek ismeretében egyszerűbb 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 alkalmazza a különböző
rádiólokációs eljárásokat (célparaméterek különböző meghatározási módjai)
A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a rádióforgalmazás
szabályainak betartásával, rádió-összeköttetést teremt
Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoftvereket, szükség esetén képes
a digitális lokátorok üzemmódjainak módosítására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatási módszerei
C A foglalkozások teljes körű logisztikai biztosításának megszervezése
D Elektronikus alapáramkörök felépítése
D Rádióadás- és vételtechnika alapjai
D Alapvető modulációs módok
D Rádiókészülékek, AM és FM vevőkészülék felépítése
A Rádiólokációs eljárások
D A térletapogatás módjai
C A híradó eszközök működési elve, rádió-összeköttetés megteremtése
D Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási rendszerek IT támogatása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Felelősségtudat
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0808-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A lokátortechnikai alegység eszközeinek alkalmazásában részt vesz, végrehajtja a
magasabb készenléti fokozatok 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 üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Részt vesz a lokátortechnikai eszközök javításba adásában, és vezeti az
üzemeltetési okmányokat
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Telepíti a mozgó lokátor javító műhelyfelszerelést
Értékeli a zavarhelyzetet, és a rádiólokátor-állomás funkcionális működési elvének
ismeretében kezeli a lokátorállomást, kiválasztja a legoptimálisabb üzemmódot
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a lokátortechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában
Végzi a földi felismerő berendezés mint másodlagos lokátor üzemeltetését,
technikai állapotának ellenőrzését, kódok cseréjét/betöltését
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra
vonatkozó szabályokat
Végrehajtja a lokátor bekapcsolás előtti és utáni ellenőrzését, értékeli a lokátor
műszaki paramétereit
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításokban meghatározott
feladatait
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási
módszereit
Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Szakszerűen alkalmazza az általános és a speciális mérőműszereket 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-feldolgozás, információ-továbbítás alapjai
B A lokátorállomások bekapcsolásával, üzemeltetésével kapcsolatos rendszabályok
C A lokátorállomások egységeinek működési elve
B A lokátorállomások beszabályzása
C 3D-s lokátorok működési elve
B A rendszeresített lokátorok műszaki szemléjének, ellenőrzésének rendje
A hibamegállapítás, behatárolás és elhárítás módjának és módszereinek
C
alkalmazási technikája
A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
C
kapcsolatos alapvető műveletek
A lokátortechnikai eszköz üzemeltetése, életciklusa során előforduló
B
anyagnyilvántartási folyamatok
A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és
B
anyagok jellemzői
A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
C
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
-
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Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0809-06 Műszerész ágazat rakétaműszerész ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörő és légvédelmi) eszközök harci
alkalmazásában, és végrehajtja a magasabb készenléti fokozatok és a készenlét
fokozás rendszerének feladatait
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörő és légvédelmi) eszközökkel ellátott
egységek
tüzelés-előkészítésében,
harctevékenységének
vezetésében,
végrehajtásában és biztosításában
A légvédelmi rakéták lőelméleti alapjainak és a rakétairányítási rendszerek
ismeretében meghatározza és alkalmazza a rávezetési módszereket
Feladatvégrehajtás során betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök tárolási és
szállítási szabályait
Részt vesz a rakétatechnikai eszközök javításra adásában, és vezeti az üzemeltetési
okmányokat
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a fegyverzettechnikai anyagok,
eszközök, harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában, az
eszközök átadás-átvételében
A rakétakomplexum részegységei (céladó és a vevőberendezés) felépítésének
ismeretében kezeli az egyes részegységeket
Meghatározza a települési helyet, telepíti és tájolja a rakétakomplexumot
Az indítóállvány, vezérlő és meghajtórendszer feladatának, felépítésének,
mechanikus és elektromos részeinek ismeretében üzemelteti az indítóállványt
Előkészíti a gyakorló és gyakoroltató berendezéseket kiképzési foglalkozásokhoz
Kezeli a rakéták időszakos ellenőrző berendezéseit
Betartja és betartatja a rendszeresített rakétatechnikai eszközök üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos előírásokat és biztonsági rendszabályokat
Végrehajtja a rakétatechnikai eszközök, berendezések bekapcsolás előtti és utáni
ellenőrzéseit, és értékeli annak a műszaki-technikai állapotát
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításaiban meghatározott
feladatokat
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási
Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök megóvásának, tárolásának
szabályait
Mérési és ellenőrzési feladatokat hajt végre az általános és a speciális
mérőműszerek alkalmazásával
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az anyagjárandósági cikkek biztosításának szabályai
Az igénybevételek szabályozása, a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szakmai
B
feladatok
C A rakétairányítási és rávezetési módok alapjai
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C
C
C
C
B
A
C
C

A rakétafedélzeti berendezések és irányítórendszerek működése funkcionális
blokkvázlat alapján
Rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
Rendszeresített ellenőrző berendezések működési elve
A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök megóvásának szabályai, módszerei és
karbantartásának folyamata
A fegyverzettechnikai eszközök speciális tárolási és szállítási szabályai
A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
A szerelési alap- és részműveletek végrehajtásához kapcsolódó szakelmélet
A rakétatechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0810-06 Rádióelektronikai felderítő szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Működteti a rendszeresített technikai eszközöket, valamint adatokat gyűjt
Ellenőrzi a technikai eszközök működése során az üzemi paramétereket, szükség
esetén módosítja azokat
Előírt formában rögzíti az adatokat
Folyamatosan, pontosan vezeti az okmányokat
Üzemzavar esetén részt vesz a hiba behatárolásában, a kisebb meghibásodásokat
elhárítja
Beosztásának megfelelően szolgálati rendben távírász szolgálati feladatot lát el
Betartja a technikai eszközök megóvásának, tárolásának szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Híradástechnika
B Rádióelektronikai felderítés folyamata
E Híradásszervezés
B Szaktechnikai eszközök működtetése 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
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2
2
2
2
2
3
3

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Rugalmasság
Stressztűrőképesség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Általános tanulóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Felfogóképesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0811-06 Rádióelektronikai felderítő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és
iránymérési feladatait
Végrehajtja a rádiótechnikai felderítés felfedési, ellenőrzési, előzetes analizálási
feladatait
A rögzített adatokat beviszi a rendszeresített adatbázisokba és a meghatározott
csoportosításba rendezi
Adatokat továbbít és fogad a rendszeresített informatikai hálózaton
Az adatszerzés eredményéről elkészíti a jelentéseit és meghatározott formában és
rendben továbbítja azokat
Javaslatot tesz a hatékonyabb működési feltételek kialakítására
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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 használata
Személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Precizitás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer
üzemeltető, fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános katonai és repülésbiztosító szakfoglalkozásokat vezet
Foglalkozási jegyet, kiképzési programot készít a foglalkozások levezetéséhez
Megszervezi a foglalkozás logisztikai biztosítását
A repülések biztosítása és a légiforgalom irányítása alapelveinek alkalmazásával
szakmai feladatokat hajt végre
A katonai légiforgalom-irányító szolgálatok biztosításához szükséges szakmai
feladatokat lát el
Felügyeli a fénytechnikai, a rádiónavigációs, a leszállító és a légiforgalom-irányító
szolgálatok számára biztosított egyéb rendszereket és eszközöket
A beosztási szintjének megfelelően rendszerfelügyeleti/FRISZ ügyeletesi
szolgálatot lát el
Betartja a rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályokat
Felismeri az alapvető áramköri elemeket és áramköröket
Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat
Elvégzi az elektromos hálózat/rendszer ellenőrzését
Végzi az alapvető méréseket az elektronikus hálózatokon
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Katonai kiképzés és nevelés alapfogalmai
B Kiképzési program felépítése, alkalmazásának szabályai
Kiképzési terv és a foglalkozási jegy elkészítésével szemben támasztott tartalmi és
C
formai követelmények
A Foglalkozás levezetésének módszerei, gyakorlati fogásai
B Foglalkozás logisztikai biztosításának megszervezése
B Felügyeleti és vezérlő technikai eszközök kezelése
A Repülésbiztosító eszközök földi ellenőrzésének szabályai
B A repülések biztosításának és a légiforgalom irányításának alapelvei, feladatai
A légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és
C
polgári légiforgalom-irányító szolgálatok feladatai
B Repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök
A A repülőtér jellemzői
Híradó és FRISZ rendszerekben alkalmazott eszközök katonai és polgári
B
szabványai
B Katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje
A Híradó és FRISZ ügyeletesi szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok
A A rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályok
C Alapvető áramköri elemek és alapkapcsolások működése
B Különböző hullámformák és azok kialakításának módjai
C Erős- és gyengeáramú hálózatok jellemzői
B Elektronikai jellemzők méréstechnikája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
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4
4
3

Kommunikációs eszközök használata
Irodatechnikai eszközök használata
Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Monotónia-tűrés
Önállóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelemmegosztás
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0813-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
rádióállomásokat
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító rádiórendszert
Ellátja a repülésbiztosító rádiórendszer logisztikai biztosításának feladatait
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer hibabehatárolását
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer kezelői szintnek megfelelő mérését és a
javítások végrehajtását
Híradástechnikai alapelveket alkalmaz
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapelveket
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai
tevékenységeket
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tűzvédelmi szabályok
A Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
B
követelmények, telepítésének szabályai
B Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés
A
szabályai
B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő
B
mérések és javítások végrehajtása
B A hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök
B Az adó- és vevőfokozatok működési elvei
B Az alkalmazott irányító rádióállomások típusai, szabványai
B A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
A A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Specifikus mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0814-06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
navigációsrendszereket
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító navigációsrendszert
Ellátja a repülésbiztosító navigációs rendszer logisztikai biztosításának feladatait
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer hibabehatárolását
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Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer kezelői szintnek megfelelő mérését, és
a javítások végrehajtását
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapelveket
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai
tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tűzvédelmi szabályok
A Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
B
követelmények, telepítésének szabályai
B Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés
A
szabályai
B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő
B
mérések és javítások végrehajtása
A A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Specifikus mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0815-06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a mobil fénytechnikai
rendszereket
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
fénytechnikai rendszereket
Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosításának feladatait
Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
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Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
végrehajtását
Alkalmazza a repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó szabványokat,
előírásokat
Alkalmazza a helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszereire vonatkozó
szabványokat, előírásokat
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai
tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelmi szabályok
B Tűzvédelmi szabályok
A Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
B
követelmények, telepítésének szabályai
B Repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések
A Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés
A
szabályai
B Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő
B
mérések és javítások végrehajtása
A A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
A A helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszerei
B A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
A Katonai és polgári repülőterek fénytechnikai rendszerei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Specifikus mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
-
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0816-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő, helikopter
sárkány-hajtómű szerelő ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt
végre
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri, és az előírt szabályok szerint feladatot hajt
végre
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű
C
javítási munkák rendszere és formái
C Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának
C
gyakorlati alkalmazása
C A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C Szerszámok használata
C Munkakörülmények biztosításának alapjai
C Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
C Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
C Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
B Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
C Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Üzembentartás végzése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Különleges gépjárművek használata
3
Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
3
Szakághelyettesítő munkák végzése
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Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Térlátás
Szervezőkészség
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kezdeményezőkészség
Irányíthatóság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémaelemzés, -feltárás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0817-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a repülőgép sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, modulrendszerű javítását
Végzi a repülőgép sugárhajtómű kiszolgáló-berendezéseinek a technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Végzi a repülőgép sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások
szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Felkészíti a repülőtechnikát a téli, nyári, üzemeltetési viszonyokra
Üzemelteti a repülőtechnikához rendszeresített speciális berendezéseket
Szakirányítás mellett az előírt technológiai szakutasítások szerint műszaki munkát
végez
Végzi a repülőgépek üzembentartási és a repülések műszaki kiszolgálási feladatait
Vezeti a repülőgéphez és berendezéseihez rendszeresített okmányokat az
előírásoknak megfelelően
Felügyeli a repülőgép üzembentartásába bevont társszakágak műszaki
munkavégzését, a feladatok követelmények szerinti végrehajtását
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Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét
Végzi a repülőgép rendszereinek technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
karbantartását
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozásának ellenőrzése
Üzembentartja a dugattyús motorokat
Üzembentartja a gázturbinás hajtóműveket
Üzembentartja a fel- és leszálló berendezéseket
Üzembentartja a repülőgép rendszereit
Üzembentartja a helikopter rendszereit
Végzi a repülőgép vezetőfülke és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését
Végzi a repülőgép fel- és leszálló berendezéseinek és rendszereinek technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata, annak pontos
B
termodinamikai értelmezése
Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
C
összműködésében
B A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
C A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
C A légijárművekre ható erők
C A repülési üzemmódok
C A légijárművek stabilitásának, kormányozhatóságának elve
C A repülés dinamikája
Az ellenőrző berendezések, rendszeresített szerszámok, földi kiszolgáló eszközök
C
előírások szerinti alkalmazása (használata)
A repülést kiszolgáló gépjármű-felépítmények szerkezeti felépítése, alkalmazásuk
C
előírásai
A technológiai utasításokban meghatározott ellenőrzési formák végrehajtása a
C
sárkány- és hajtómű berendezéseken, - rendszereken
C Időszakos munkák és javítások formái, azok végrehajtása
A berendezések és rendszerelemek cseréjét követő előírt ellenőrzések formái, azok
C
végrehajtása
C A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések állapotának megítélése
B A repülések műszaki kiszolgálása során végzendő tevékenység
A repülőgépek szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere,
C
tartalma, okmányai
Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen
A
biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei, és azok
C
funkciói
A A műszaki dokumentációs munkák
C Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
B Hőtani alapismeretek
C A dugattyús repülőgép-hajtóművek szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
C Munkafolyamatok
C Repülőgép-hajtómű rendszerei az összműködésben
B Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A légijárművek viselkedése a hangsebesség körüli áramláskor
A légijárművek viselkedése a hangsebesség feletti áramláskor
A helikopterek repülésdinamikája
A repülőgépek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk
elvei, a jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk
elvei, a jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
A repülőgépek vezetőfülkéje és rendszerei
A helikopter vezetőfülkéje és rendszerei
Fel- és leszálló berendezések
A repülőgép rendszerei
A helikopter rendszerei
A repülőgép sárkányszerkezete
Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Dugattyús motorok kiszolgálása
4
Gázturbinás hajtómű modulrendszerű javítása
4
Hajtómű rendszerek kiszolgálása
4
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozási rendszereinek ellenőrzése
4
Gázturbinás hajtóművek üzembentartása
4
Hajtómű rendszerek üzembentartása
4
A repülőgép sárkányszerkezetének üzembentartása
4
Repülőgép vezetőfülkéjének és rendszereinek üzemeltetése
4
Fel- és leszálló berendezések üzembentartása
4
Repülőgép rendszereinek üzembentartása
A repülőgép sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák
4
elvégzése
4
Dugattyús motorok üzembentartása
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kitartás
Rugalmasság
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
-
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Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Általános tanulóképesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Nyitott hozzáállás
A környezet tisztántartása
Intenzív munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0818-06 Sárkány-hajtómű ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a helikopter sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, modulrendszerű javítását
Végzi a helikopter sugárhajtómű kiszolgáló-berendezéseinek a technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Végzi a helikopter közlőmű technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, javítását
Végzi a helikopter sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások
szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Felkészíti a helikoptert a téli, nyári üzemeltetési viszonyokra
Üzemelteti a helikopterhez rendszeresített speciális berendezéseket
Szakirányítás mellett az előírt technológiai szakutasítások szerint műszaki munkát
végez
Végzi a helikopterek üzembentartási és a repülések műszaki kiszolgálási feladatait
Vezeti a helikopterhez és berendezéseihez rendszeresített okmányokat az
előírásoknak megfelelően
Felügyeli a helikopter üzembentartásába bevont társszakágak műszaki
munkavégzését, a feladatok követelmények szerinti végrehajtását
Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozásának ellenőrzése
Üzembentartja a dugattyús motorokat
Üzembentartja a gázturbinás hajtóműveket
Üzembentartja a fel- és leszálló berendezéseket
Üzembentartja a repülőgép rendszereit
Üzembentartja a helikopter rendszereit
Végzi a helikopter forgószárny és faroklégcsavar technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését
Végzi a helikopter fel- és leszálló berendezéseinek és rendszereinek technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését
Végzi a helikopter kormányvezérlő rendszereinek üzembentartását
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Végzi a helikopter közlőművének üzembentartását
Végzi a helikopter rendszereinek üzembentartását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
B A légijárművekre ható erők
B A repülési üzemmódok
B A légijárművek stabilitásának, kormányozhatóságának elve
B A repülés dinamikája
Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
C
összműködésében
B A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
A hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata, annak pontos
B
termodinamikai értelmezése
Az ellenőrző berendezések, rendszeresített szerszámok, földi kiszolgáló eszközök
B
előírások szerinti alkalmazása (használata)
A repülést kiszolgáló gépjármű-felépítmények szerkezeti felépítése, alkalmazásuk
C
előírásai
A technológiai utasításokban meghatározott ellenőrzési formák végrehajtása a
C
sárkány- és hajtómű berendezéseken, -rendszereken
C Időszakos munkák és javítások formái, azok végrehajtása
A berendezések és rendszerelemek cseréjét követő előírt ellenőrzések formái, azok
C
végrehajtása
C A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések állapotának megítélése
B A repülések műszaki kiszolgálása során végzendő tevékenység
Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen
A
biztonságos munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok
C
funkciói
A A műszaki dokumentációs munkák
C Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák
B Hőtani alapismeretek
A dugattyús repülőgép-hajtóművek általános szerkezeti kialakításának elvei,
C
felépítése
C Munkafolyamatok
C Repülőgép-hajtómű rendszerei az összműködésben
B Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
C A légijárművek viselkedése a hangsebesség körüli áramláskor
C A légijárművek viselkedése a hangsebesség feletti áramláskor
A repülőgépek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk
C
elvei, a jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk
C
elvei, a jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
C Repülőgépek vezetőfülkéje és rendszerei
C Helikopter vezetőfülkéje és rendszerei
C Fel- és leszálló berendezések
C Repülőgép rendszerei
C Helikopter rendszerei
C A repülőgépek repülésdinamikája
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C
C
C
C
C
C
C

A dugattyús repülőgép-hajtóművek szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
A helikopter sárkányszerkezete
Helikopter forgószárny és faroklégcsavar szerkezete
A helikopter kormányvezérlő rendszerei
A helikopter közlőműve
A repülőgépek szakanyag-ellátásának és szakanyag-gazdálkodásának rendszere,
tartalma, okmányai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Helikopter sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák
4
végzése
4
Dugattyús motorok kiszolgálása
4
Gázturbinás hajtómű modulrendszerű javítása
4
Hajtómű rendszerek kiszolgálása
4
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozási rendszereinek ellenőrzése
4
Gázturbinás hajtóművek üzembentartása
4
Hajtómű rendszerek üzembentartása
4
Fel- és leszálló berendezések üzembentartása
4
Dugattyús motorok üzembentartása
4
A helikopter sárkányszerkezetének üzembentartása
4
Helikopter forgószárny és faroklégcsavar üzemeltetése
4
A helikopter kormányvezérlő rendszereinek üzemeltetése
4
A helikopter közlőművének üzemeltetése
4
A helikopter rendszereinek üzemeltetése
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Kitartás
Rugalmasság
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Általános tanulóképesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Kritikus gondolkodás
48

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása
Intenzív munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0819-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Üzemelteti a katonai szervezetnél rendszeresített vegyivédelmi technikai
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök alegység szintű üzemeltetésével és
technikai kiszolgálásával összefüggő anyagi-technikai biztosítási feladatokat
Végzi a technikai eszközök fődarabjainak, részegységeinek karbantartását és
ellenőrzését, a hibáinak pontos behatárolását
Előkészíti és kitölti a központi javításba utaláshoz előírt okmányokat
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök és anyagok átadás-átvételét,
szállítását és tárolását
Betartja és betartatja a beosztásával kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Megismeri a szaktechnikai eszközök elektromos alkatrészeinek működési elvét, az
áramvezetés alapjait
Megismeri a szervetlen és szerves kémia alapjait, amivel a szakmai kérdések során
találkozik
Megismeri a vegyivédelmi és katonai gyakorlatban alkalmazott mérgező-,
mentesítő-, gyújtó-, robbanó- és tűzoltó anyagokkal kapcsolatos ismereteket
A radioaktív sugárzások típusainak megismerése
A radioaktív sugárzások élő szervezetekre gyakorolt hatásainak megismerése
A kémia és anyagismeret tantárgyban előforduló kémiai kísérletek elvégzése
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az eszközök üzemeltetése
B Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és
B
vonatkozó szabályok, követelmények
B Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai
C Az eszköz javításba adási szabályai
C Anyagmozgatási és tárolási szabályok
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anyagmozgások

végrehajtására

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0820-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a szaktechnikai eszközök kiszolgálásának megszervezésében,
végrehajtásában
Végzi a szaktechnikai eszközökkel kapcsolatos okmányok 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 alegységszintű technikai
kiszolgálásának tervét
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Megismeri és elsajátítja a vegyivédelmi anyagi-technikai biztosítással kapcsolatos
NATO-ban alkalmazott jeleket és jelzéseket
Megismeri a gyakorló csapatszolgálat alatt végrehajtandó 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 első beosztással kapcsolatos vegyivédelmi szakmai ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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2
3
4
3

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jármű alapáramkörök műszaki paramétereit határozza meg, szükség esetén
hibabehatárolását végez
Egyszerű 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
megfelelő javítási technológiát
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvető kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Ismeri és alkalmazza az előírt védőeszközöket
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a sérültet
Ismeri és betartja az alapvető biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerű elektromos rendszereket
alakít ki
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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 Műszaki rajz alapismeretek
D Járművillamossági alapismeretek
D Elsősegélynyújtás
D Veszélyesanyag kezelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Okok feltárása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2176-06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő, harcjárműszerelő, műszaki gépszerelő ágazati
alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le
a továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési
követelmények figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Végzi az általános járműrendszerek ismeretében a lánctalpas és kerekes járművek
üzemeltetésének ellenőrzését
Vezeti a tervszerű fenntartási rendszer okmányait
Végzi a javítások során felhasznált anyagok elszámolásával kapcsolatos
adminisztrációs tevékenységeket
Kezeli, használja, karbantartja és megőrzi a részére használatra kiadott
szerszámokat
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi
információkat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Fémipari anyagismeret
D Fémmegmunkálás
D Javítási alapismeretek
D Mérőműszerek alkalmazása
D Műszaki rajz
Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek
D
elemei, feladata, működése)
D Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Műszaki rajz olvasása
3
Szabadkézi rajzolás
2
Forgácsolás
3
Járműszerkezet és rendszerismeret
3
Eszközök és anyagok állapotmeghatározása
2
MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
3
Üzemeltetés
3
Fenntartás
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
-
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Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2177-06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányítja, végzi a páncélos- és
gépjárműtechnikai biztosítási feladatokat
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök
átvételében, vizsgálatában elosztásában
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet
olvas
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi,
erősen szegdelt terep) közötti üzemeltetést
Tábori körülmények között végzi a műhelygépkocsik telepítését és üzemeltetését
(felügyeli az üzemeltetést)
Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berendezését
A rendszeresített benzinüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak
ismeretében betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (közúti szgk, terepjáró
szgk és tgk, aggregátor), végzi beszabályozásukat
A rendszeresített dízelüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak
ismeretében betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (terepjáró szgk és tgk,
kerekes hjmű, aggregátor), végzi beszabályozásukat
Üzemelteti a kerekes harc- és gépjárművek speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó,
éjjellátó, hajóhajtás, csörlő)
Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
Tervezi, végzi, ellenőrzi és dokumentálja a kerekes harc- és gépjárművek,
aggregátorok TFR (technikai fenntartási rendszer) szerinti technikai kiszolgálását
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a kerekes harc- és gépjárműveken,
aggregátorokon
Végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok technikai kiszolgálását,
karbantartását
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a kerekes harc- és gépjárművek,
aggregátorok javítását
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez
kötött) gépjárművet vezet
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
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 gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
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D
D
B
B
D
D
D
B

Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
szerkezeti kialakítása, technikai-harcászati adatai
Rendszeresített áramforrás aggregátorok
szerkezeti kialakítása, technikai adatai
Fődarabok, részegységek, alkatrészek
hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
technikai kiszolgálása
Tehergépkocsi vezetése
Kerekes harcjárművek vezetése
Térképjelek
Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Tájékozódás térkép alapján, egyszerű térképvázlat
2
készítése
2
Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
4
MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
5
Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5
Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4
Laktanya technikai övezete
4
Szakmai szabályzat és szabályismeret
4
Hibakeresés, műszaki állapot meghatározása
4
Kerekes harc- és gépjárművek üzemeltetése, kezelése
Kerekes harc- és gépjárművek alegységszintű
4
technikai kiszolgálása
3
Gépjárművezetés, mentés
3
Harcjárművezetés, mentés
4
Tábori üzemfenntartás
3
Fenntartási anyag kezelése, raktározása
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Vezetési készség
Szervezési készség
Módszerkompetenciák:
-
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2178-06 Szerelő ágazat harcjárműszerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányítja, végzi a páncélos- és
gépjárműtechnikai biztosítási feladatokat
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök
átvételében, vizsgálatában elosztásában
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet
olvas
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi,
erősen szegdelt terep) közötti üzemeltetést
Tábori körülmények között végzi a műhelygépkocsik telepítését és üzemeltetését
(felügyeli az üzemeltetést)
Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berendezését
A rendszeresített dízelüzemű lánctalpas technikai eszközök műszaki-technikai
adatainak ismeretében betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (harckocsi,
harckocsi-vontató, lánctalpas harcjármű), végzi beszabályozásukat
Üzemelteti a lánctalpas technikai eszközök speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó,
éjjellátó, hajóhajtás, csörlő)
Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
Tervezi, végzi, ellenőrzi és dokumentálja a lánctalpas technikai eszközök TFR
(technikai fenntartási rendszer) szerinti technikai kiszolgálását
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a lánctalpas technikai eszközökön
Végzi a lánctalpas technikai eszközök technikai kiszolgálását, karbantartását
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a lánctalpas technikai eszközök javítását
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez
kötött) gépjárművet vezet
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
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 gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
Rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjárművek szerkezeti kialakítása,
B
technikai-harcászati adatai
D Rendszeresített áramforrás aggregátorok szerkezeti kialakítása, technikai adatai
B Fődarabok, részegységek, alkatrészek hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
B Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjárművek technikai kiszolgálása
D Tehergépkocsi vezetése
D Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjárművek vezetése
D Kerekes harcjárművek vezetése
D Térképjelek ismerete
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B

Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Tájékozódás térkép alapján, egyszerű térképvázlat készítése
2
Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
4
MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
5
Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5
Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4
Laktanya technikai övezete
4
Hibakeresés, műszaki állapot meghatározás
4
Harckocsi és lánctalpas harcjárművek üzemeltetése, kezelése
4
Harckocsi és lánctalpas harcjárművek alegységszintű technikai kiszolgálása
2
Gépjármű és kerekes harcjármű vezetése, mentése
3
Harckocsi és lánctalpas harcjárművek vezetése, mentése
4
Tábori üzemfenntartás
3
Fenntartási anyag kezelése, raktározása
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Vezetési készség
Szervezési készség
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2179-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben
tartásával kapcsolatos alapfeladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok nyilvántartásával és
elszámolásával kapcsolatos feladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával,
megőrzésével, kapcsolatos feladatokat
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az
üzemeltetési előírások betartását
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai harcanyagok (lőszerek, rakéták, pirotechnikai
anyagok, kézigránátok) felhasználásának és elszámolásának előírás szerinti
végrehajtását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a
fegyverzettechnikai eszközök szakirányú ágazati feladatait
Beosztási szintjének megfelelően tervezi és szervezi a fegyverzettechnikai
eszközök alegységszintű üzemeltetését
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési
követelmények figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök fékező, szabályozó és csillapító elemei
üzemeltetési paramétereinek beszabályozását
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A működési paraméterek ismeretében ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök
forgó és szakaszos mozgást végző szerkezeti elemeinek működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Lövészfegyverek, lövegek rendszertana, fegyverrendszerek működési elve
Optikai, löveg- és infrairányzékok, távmérők rendeltetése, csoportosítása, általános
C
felépítésük, működési elvük
Navigációs berendezések, tűzvezető központok rendeltetése, általános felépítése és
D
működési elve
Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással
D
kapcsolatos alapismeretek
B A tárolás, megőrzés általános szabályai, tárgyi és személyi feltételei
C A mozgáselemek fajtái, jellemzői
C Fegyverzettechnikai eszközök fékező, szabályozó és csillapító elemei
Az egyszerű és nagypontosságú mérő- és ellenőrzőeszközökkel kapcsolatos
C
alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Technikai eszközök és anyagok használata
4
Anyagmozgatás, raktározás
4
Rendszeresített mérőműszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2180-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a harc, hadművelet és a béketámogató műveletek fegyverzettechnikai
biztosítási feladatait
Beosztásában végzi a harc, hadművelet során harci sérülést szenvedett,
meghibásodott fegyverzettechnikai eszközök helyreállításával összefüggő
feladatokat
A javító alegységparancsnok utasításának megfelelően telepíti és működteti a
műhelyfelszereléseket a STGYH-n
Részt vesz a STGYH őrzés-védelmében
Végzi a technikai felderítés, vontatás, javítás, visszatérítés munkakörébe tartozó
feladatait
Részt vesz vegyes javító csapatok munkájában, a támogatott alegység érdekében
Lőszerellátással kapcsolatos beosztásban végzi a műveletet végrehajtó alegységek
lőszerellátását, összesíti és továbbítja az ellátási igényeket
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Vezeti az ellátással, technikai kiszolgálások végrehajtásával kapcsolatos
okmányokat, mozgásbizonylatokat
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok felépítésének, működési elveinek
ismeretében végzi az eszközök hibafelvételezését, a szükséges javítások, technikai
kiszolgálások mélységének, terjedelmének megfelelő alkalmazandó technológiák
meghatározását
A harcanyag ellátással kapcsolatos beosztásban érvényesíti a lőszerek, rakéták
biztonságos tárolására, kezelésére, technikai kiszolgálására vonatkozó előírásokat
Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával, alkalmazáshoz való
felkészítésével kapcsolatos szakirányú feladatokat
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok szerkezeti felépítésének és működési
elveinek ismeretében végzi az alárendeltségébe tartozó szerelő, technikus állomány
fegyver-, lőszer-, anyagismeretének bővítését, képzését
Beosztásában az alegység parancsnok utasításának megfelelően önálló javítási
tevékenységet végez
Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a rendszeresített mérő-,
ellenőrző műszerek alkalmazásával
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és
anyagok technikai kiszolgálásának műveleteit
Irányítja a beosztott szerelők munkáját
Óvja és rendeltetésszerűen használja a részére kiadott szerszámokat, felszereléseket
Végrehajtja a kenő-, karbantartó és javító anyagok igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök megóvásának szabályai, módszerei
A fegyverzettechnikai eszközök javításba adásának rendje, vonatkozó okmányok
C
vezetése
A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök beszerzésének, nyilvántartásba vételének
B
és életciklusának folyamata
A rendszeresített lövészfegyverek általános felépítése, a főbb szerkezeti elemek
C
működése
C Az egyéni és kollektív fegyverek részleges és teljes szét- és összeszerelése
A távcsövek, a tájoló- és szögmérő műszerek, optikai és lövegirányzékok,
C inframűködésű és éjjellátó műszerek, távmérők és navigációs berendezések
felépítése
B Az irányzékok beszabályozása
A A lőszerkezelésre vonatkozó biztonsági rendszabályok
A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok,
C
alkatrészek, szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegyverzettechnikai eszközök technikai
C
kiszolgálása és javítása
A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
C
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
A fémipari kéziszerszámok, forgácsoló gépeket, az ív és lánghegesztő berendezések
D
szakszerű alkalmazása
C Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
A jellemző mechanikai vezetések, csapágyazások és a mozgást átalakító elemek
C
beszabályozása, helyreállítása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
4
Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5
Anyagellátás, raktározás
5
Anyagnyilvántartás
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2181-06 Szerelő ágazat műszakigép-szerelő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Magasabb készenlétbe helyezés esetén irányítja és végzi a műszaki-technikai
biztosítási feladatokat
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet
olvas
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Irányítja a műszaki alegységeket az alkalmazási lehetőségeknek megfelelően
A rendszeresített dízelüzemű lánctalpas és gumikerekes műszaki technikai
eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében betartja az üzemeltetés
szabályait, ellenőrzi az üzemeltetést, végzi a harcjárművek beszabályozását
Üzemelteti a lánctalpas és gumikerekes műszaki gépeket, alkalmazza a műszakitechnikai eszközöket, igényli, felhasználja és elszámolja a műszaki anyagokat és
harcanyagokat
Elvégzi a műszaki gépek fődarabjai- részegységei hiba-felvételezését, javítását,
beszabályozását, technikai kiszolgálását
Tervezi és végrehajtja a műszaki gépek igénybevételét, irányítja a technikai
kiszolgálási rendszer alegységszintű feladatait, a műszaki gépek javítási rendszerét,
megvalósítja a javítási fokozatok tartalmát
Vezeti a műszaki gépek igénybevételi okmányait, irányítja és végrehajtja a műszaki
gépek tárolásba helyezését és tárolás alatti ellenőrzését
Irányítja a szakszerű technikai kiszolgálásokat
Betartja és betartatja az általános munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat,
felügyeli és irányítja beosztottai biztonságos munkavégzését
Szakterületén betartja és betartatja az alapvető környezetvédelmi rendszabályokat,
kezeli a veszélyes hulladékokat
Felhasználja és kezeli az MH fenntartási rendszerében alkalmazott üzemanyagokat,
szerszámokat, kisgépi eszközöket, diagnosztikai műszereket, mobil eszközöket és a
műszaki gépek javítása során használható gépeket, eszközöket és műszereket
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Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a műszaki gépek fő darabjainak,
részegységeinek, segédberendezéseinek hiba-felvételezését és javítását
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez
kötött) műszaki gépet és vezetési 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 Műszaki gépek üzemeltetése, és fenntartása
C Szerelés
D Harctámogatás és -kiszolgálás
D Tehergépkocsi vezetése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Műhelyrajz olvasása, értelmezése
3
Műhelyrajz készítése
4
Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
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Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki
zárás, erődítés-álcázás, robbantás)
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően
alkalmazza az egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó
eszközök elleni feladatokat lát el
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat,
típusismeret és szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési
feladatokat hajt végre
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D A csapatok tevékenységének osztályozása
D Más országok hadseregei
A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
D
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai
D
eszközök
D Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi 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
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Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiváló készség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2183-06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvető feladatai végrehajtásában, értve
azok helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási
elveit, a balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Irányítja a beosztott szakállomány feladatának végrehajtását a háborús és nem
háborús műveletek során
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás feladataiban, azok prioritásának
megfelelően a háborús és nem háborús műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladatának végrehajtását
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
értékelését
Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védelmi szakfeladatainak
végrehajtásában
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Részt vesz az alegységszintű ABV-védelmi logisztikai feladatok teljesítésében
Kezeli a szakalegységnél rendszeresített kommunikációs eszközöket
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Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez
szükséges alapismereteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakharcászat
B Vegyivédelmi technika
B Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
A Mérgező 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 nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Katonai egyezményes jelek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
1
Idegen nyelvű 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 megnevezése:
2184-06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a meghatározott (kijelölt) rádióforgalmi rendszerek felderítését, helyének
meghatározását, lehallgatását, lefogását
Megtervezi és végrehajtja a szaktechnikai eszközök személyi állománya
szakharcászati kiképzését
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai
eszközök üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Szervezi és vezeti az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos szaktevékenységeket
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Idegen hadseregek ismeretei, valamint a detektált jelek alapján felismeri és
azonosítja a különböző haditechnikai eszközöket, megállapítja a nemzeti
hovatartozást és a fegyvernemi besorolását
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumokat 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 nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Katonai egyezményes jelek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazó képesség
Szervezőképesség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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 lőfeladatait, részt vesz a harckocsi tüzének megszervezésében és
vezetésében
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és
irányításában
Tűzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harckocsiba épített fegyverekkel a
tüzelési fogások, biztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi rendszabályok
betartásával
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a harckocsi lőgyakorlatokon
Alkalmazza a lőkiképzési segédeszközöket, szimulációs berendezéseket
Beszabályozza, beszabályoztatja a harckocsi fegyvereket
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyagigénylési okmányokat tölt ki
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és
megszervezi a foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési
módszereket
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Harcászat
B Lőkiképzés
C Haditechnika
B Csapatkiképzés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2186-06 Parancsnoki ágazat könnyűlövész ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Végrehajtja egyéni lőfeladatait, részt vesz a lövészraj tűzrendszerének
megszervezésében és vezetésében
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Tűzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harcjárműbe épített fegyverekkel a
tüzelési fogások, a biztonsági, környezetvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok
betartásával
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a lövész lőgyakorlatokon
Alkalmazza a lőkiképzési segédeszközöket, szimulációs berendezéseket
Beszabályozza, beszabályoztatja a lövész fegyvereket
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyag igénylési okmányokat tölt ki
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és
megszervezi a foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének
értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési
módszereket
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Harcászat
B Lőkiképzés
C Haditechnika
B Csapatkiképzés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2187-06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
szabályait
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában
és üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttműködési feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Légvédelmi szakharcászat és vezetés
B Lőelmélet
C Technikai alapismeretek
C Kezelői alapismeretek
C Csapatkiképzési alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Katonai egyezményes jelek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2188-06 Parancsnoki ágazat műszaki ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok
helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Alkalmazza a rendszeresített műszaki harcanyagokat
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Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a
háborús és nem háborús műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
értékelését
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakharcászati ismeretek
B Műszaki 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 nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű 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 megnevezése:
2189-06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a harcfeladatra
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végrehajtja a közvetlen irányzású tűzfeladatokat és a tűzfeladatok helyesbítését
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai eszközök beszabályozását az
előírt biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával
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Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús
műveletek végrehajtásakor
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával,
tárolásával, alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással 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 nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű 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 megnevezése:
2190-06 Parancsnoki ágazat felderítő ágazati szaktevékenységek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző
haditechnikai eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi
besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti
mélységben
megjelenő
objektumokat,
és
várható
tevékenységükre
következtetéseket von le
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
Alkalmazza az ejtőernyős szaktechnikát, alapfokú katonai ejtőernyős ugrásokat hajt
végre, a sízés és sziklamászás alapjainak ismeretében, akadályok leküzdését és ezek
oktatását végzi
Különböző veszélyhelyzetekben alkalmazza a túlélési technikákat és fogásokat,
beosztottjait ilyen irányú tevékenységre felkészíti
Vezeti a nem háborús katonai műveletek felderítő támogatását
Az összfegyvernemi ismereteire alapozva részt vesz a katonai műveletekben
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A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai
eszközüzemeltetés alegységszintű feladatait
Feladatai végrehajtása során szakszerűen alkalmazza a műszaki felderítőkészlet
felderítő berendezéseit, és azok alegységszintű technikai kiszolgálásában részt vesz
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz
üzemeltetését és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési
szabályainak és a betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az
igénybevételt
Végrehajtja a felderítők részére előírt lő- és kézigránátdobó gyakorlatokat,
normafeladatokat és a kiképzés során erre beosztottjait felkészíti
Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvereket, kézigránátokat, lőszereket
és optikai eszközöket
Harchelyzetben megszervezi és vezeti alegysége tüzét
A kiképzés során a lövészettel kapcsolatos gyakorlatokon szolgálati feladatokat lát
el
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését,
foglalkozási jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési
módszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Más országok hadseregei
C A harcászati felderítés elméleti alapjai
B Felderítő kisalegység (felderítőszerv) parancsnoki - vezetői ismeretek
C Térkép és légi fénykép (katonai tereptan)
C Híradó
Speciális felderítő (téli; vízi; hegyi; ejtőernyős) ismeretek, valamint túlélési
B
technikák elmélete és gyakorlata
D Az oktatáselmélet alapjai
C A felderítő katonák és kisalegységek kiképzése, a felkészítés elmélete, módszertana
C Felderítő (harc-) járműtechnikai alapismeretek
C Felderítőeszköz-ismeret
A Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális
B
biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Számolási készség
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
4
Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
4
Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
4
Optikai felderítőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat
rádióállomás-üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0801-06

0802-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetető, átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltető, elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek
Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetető ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat
átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0801-06

0803-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetető, átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltető, elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek
Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltetető ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat
elektronikai műszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0801-06

0804-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetető, átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltető, elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek
Híradó ágazat elektronikai műszerész ágazati szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (katonai
informatikai-rendszer üzemeltető ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltető)
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0805-06
0806-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati
alaptevékenységek
Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
lokátorműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0807-06
0808-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész ágazati
alaptevékenységek
Műszerész ágazat lokátorműszerész ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
rakétaműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0807-06
0809-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész ágazati
alaptevékenységek
Műszerész ágazat rakétaműszerész ágazati szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító
ágazat rádiórendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0812-06

0813-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer
üzemeltető, fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító
ágazat navigációs rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0812-06

0814-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer
üzemeltető, fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító
ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0800-06
0812-06

0815-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer
üzemeltető, fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
alaptevékenységek
Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat
fedélzeti fegyvertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0791-06
0792-06
0793-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek
Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat
fedélzeti műszertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0791-06
0792-06
0794-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek
Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat
fedélzeti rádiótechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0791-06
0792-06
0795-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek
Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű
ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0791-06
0816-06
0817-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő, helikopter
sárkány-hajtómű szerelő ágazati alaptevékenységek
Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű
ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0791-06
0816-06
0818-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő, helikopter
sárkány-hajtómű szerelő ágazati alaptevékenységek
Sárkány-hajtómű ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat
ruházati ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0796-06
0797-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat
élelmezési ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0796-06
0798-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat
üzemanyag ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0796-06
0799-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevékenységek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (rádióelektronikai
felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0810-06
0811-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Rádióelektronikai felderítő szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Rádióelektronikai felderítő ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (vegyivédelmi
technikai üzemeltető ágazat vegyivédelmi technikai üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0819-06
0820-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Vegyivédelmi technikai üzemeltető szakirányú és ágazati
alaptevékenységek
Vegyivédelmi technikai üzemeltető ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
gépjármű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2175-06
2176-06
2177-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek
Szerelő ágazat gépjárműszerelő ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
harcjármű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2175-06
2176-06
2178-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek
Szerelő ágazat harcjárműszerelő ágazati szaktevékenységek

78

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
műszakigép-szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2175-06
2176-06
2181-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek
Szerelő ágazat műszakigép-szerelő ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
fegyverműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2175-06
2179-06
2180-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati alaptevékenységek
Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat ABV-védelmi) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2183-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat elektronikai hadviselés) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2184-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés ágazati szaktevékenységek

79

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat harckocsizó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2185-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat könnyűlövész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2186-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat könnyűlövész ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2187-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér ágazati
szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat műszaki) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2188-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat műszaki ágazati szaktevékenységek

80

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat tüzér) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2189-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevékenységek

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat felderítő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
2182-06
2190-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
Parancsnoki ágazat felderítő ágazati szaktevékenységek

81

8. A képzés szerkezete
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó
ágazat rádióállomás-üzemeltető) megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9
10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18
19
20
21

18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető,
átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető,
elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0802-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

82

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó
ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető,
átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető,
elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30
31
32
33

30

0803-06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz
üzemeltető ágazati szaktevékenység

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

83

Az 52 863 01 1000 00 01 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó
ágazat elektronikai műszerész) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető,
átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető,
elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0804-06 Híradó ágazat elektronikai műszerész
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

84

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (katonai
informatikai-rendszer üzemeltető ágazat katonai informatikai-rendszer
üzemeltető) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

Hetek száma

10

8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24

24

25

0805-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat

25

26

ágazati alaptevékenységek

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0806-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

85

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész
ágazat lokátorműszerész) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24

24

0807-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész
ágazati alaptevékenységek
26

25

27

27

28

28

29

29

30

30

25

31
32
33

0808-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész
ágazati szaktevékenységek

26

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

86

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész
ágazat rakétaműszerész) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

Hetek száma

10

8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24

24

0807-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész
ágazati alaptevékenységek
26

25

27

27

28

28

29

29

30

30

25

31
32
33

0809-06 Műszerész ágazat rakétaműszerész
ágazati szaktevékenységek

26

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

87

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető,
navigációs rendszer üzemeltető, fénytechnikai
rendszer üzemeltető ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30
31
32
33

30

0813-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

88

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

Hetek száma

10

8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető,
navigációs rendszer üzemeltető, fénytechnikai
rendszer üzemeltető ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0814-06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

89

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető,

19
20
21

22 Műszerész és Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek

22

23

23

24
25
26

0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető,
navigációs rendszer üzemeltető, fénytechnikai
rendszer üzemeltető ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30
31
32
33

30

0815-06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

90

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika
ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat
szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

0792-06 Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30
31
32
33

30

0793-06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika
ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

Hetek száma

10

8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat
szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

0792-06 Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0794-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

92

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika
ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
9

Hetek száma

10

8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat
szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

0792-06 Avionika ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0795-06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

93

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkányhajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18
19
20
21
22

18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat
szakirányú alaptevékenységek

23
24
25
26

19
20
21
22
23

0816-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű
szerelő, helikopter sárkány-hajtómű szerelő
ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0817-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

94

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkányhajtómű ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat
szakirányú alaptevékenységek

23
24
25
26

19
20
21
22
23

0816-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű
szerelő, helikopter sárkány-hajtómű szerelő
ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

0818-06 Sárkány-hajtómű ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

95

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp
ágazat ruházati ellátó) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0789-06 Katonai alapfeladatok
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
20
21
22
23
24 0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
25
26
27
28
29
30
31
32 0797-06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevékenységek
33
34
35
36
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

96

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp
ágazat élelmezési ellátó) megnevezésű szakképesítés időterve

Hetek száma

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0789-06 Katonai alapfeladatok
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
20
21
22
23
24 0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
25
26
27
28
29
30
31
32 0798-06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevékenységek
33
34
35
36
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

97

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp
ágazat üzemanyag ellátó) megnevezésű szakképesítés időterve

Hetek száma

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0789-06 Katonai alapfeladatok
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
20
21
22
23
24 0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
25
26
27
28
29
30
31
32 0799-06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevékenységek
33
34
35
36
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

98

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I.
(rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő) megnevezésű
szakképesítés időterve

Hetek száma

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0789-06 Katonai alapfeladatok
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
20
21
22
23
0810-06 Rádióelektronikai felderítő szakirányú
24
és ágazati alaptevékenységek
25
26
27
28
29
30
31
32 0811-06 Rádióelektronikai felderítő ágazati szaktevékenységek
33
34
35
36
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

99

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (vegyivédelmi
technikai üzemeltető ágazat vegyivédelmi technikai üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

0819-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

0820-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

100

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő
ágazat gépjármű szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18
19
20
21
22

18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

2176-06 Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

2177-06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

101

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő
ágazat harcjármű szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

2176-06 Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

2178-06 Szerelő ágazat harcjárműszerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

102

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő
ágazat műszakigép-szerelő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18
19
20
21
22

18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek

23

20
21
22
23

24
25

19

24

2176-06 Szerelő ágazat ágazati alaptevékenységek

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

2181-06 Szerelő ágazat műszakigép-szerelő
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

103

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő
ágazat fegyverműszerész) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

Hetek száma

10

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek

23
24
25
26

19
20
21
22
23

2179-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész
ágazati alaptevékenységek

24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31
32
33

2177-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész
ágazati szaktevékenységek

31
32
33

34

34

35

35

36

36

37

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

104

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat ABV-védelmi) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2183-06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

105

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat elektronikai hadviselés) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2184-06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés ágazati
szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

106

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat harckocsizó) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2185-06 Parancsnoki ágazat harckocsizó
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

107

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat könnyűlövész) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2186-06 Parancsnoki ágazat könnyűlövész
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

108

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2187-06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

109

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat műszaki) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2188-06 Parancsnoki ágazat műszaki tiszthelyettes
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

110

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat tüzér) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

19
20
21
22

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

23
24
25
26
27
28
29
30

2189-06 Parancsnoki ágazat tüzér
ágazati szaktevékenységek

31
32
33
34
35
36
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

111

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki
ágazat felderítő) megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8

0789-06 Katonai alapfeladatok

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

20
21
22
23

2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú
és ágazati alaptevékenységek

24
25
26
27
28
29
30
31

2190-06 Parancsnoki ágazat felderítő
ágazati szaktevékenységek

32
33
34
35
36
37

tn of tn
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

112

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomásüzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
A tananyagegység
sorszáma

óraszáma
azonosítója

1

351/1.0/0789-06

2

351/2.0/0789-06

3

351/3.0/0789-06

4

351/4.0/0789-06

5

351/5.0/0789-06

6

351/6.0/0789-06

7

351/7.0/0789-06

8

351/8.0/0789-06

9

351/9.0/0789-06

10

351/10.0/0789-06

11

351/11.0/0789-06

12

351/12.0/0789-06

13

351/13.0/0789-06

14

351/14.0/0789-06

15

351/15.0/0789-06

16

351/16.0/0789-06

17
18

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
113

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

19
20
21

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

22

351/1.0/0800-06

23

351/2.0/0800-06

24
25
26
27
28

351/1.0/0801-06
351/2.0/0801-06
351/3.0/0801-06
351/4.0/0801-06
351/1.0/0802-06

29

351/2.0/0802-06

30

351/3.0/0802-06

31

351/4.0/0802-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Híradásszervezés
Módszertani csapatkiképzés
Átvitel-technikai ismeretek
Katonai informatikai ismeretek
Katonai rádiótechnikai ismeretek
Rádiórendszer-technika
üzemeltetése
Híradó szakharcászati
rendszergyakorlat
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

18
10
4
6
70

0
0
0
0
0

0
18
24
14
30

18
28
28
20
100

45

0

84

129

0

0

30

30

0

0

30

30

392

140

451

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

114

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és
kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

32

351/1.0/0789-06

33

351/2.0/0789-06

34

351/3.0/0789-06

35

351/4.0/0789-06

36

351/5.0/0789-06

37

351/6.0/0789-06

38

351/7.0/0789-06

39

351/8.0/0789-06

40

351/9.0/0789-06

41

351/10.0/0789-06

42

351/11.0/0789-06

43

351/12.0/0789-06

44

351/13.0/0789-06

45

351/14.0/0789-06

46

351/15.0/0789-06

47

351/16.0/0789-06

48
49
50

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
115

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

51
52

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

53

351/1.0/0800-06

54

351/2.0/0800-06

55
56
57
58

351/1.0/0801-06
351/2.0/0801-06
351/3.0/0801-06
351/4.0/0801-06

59

351/1.0/0803-06

60

351/2.0/0803-06

61

351/3.0/0803-06

62

351/4.0/0803-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Híradásszervezés
Módszertani csapatkiképzés
Átvitel-technikai ismeretek
Katonai informatikai ismeretek
Átvitel- és kapcsolástechnikai
eszközismeretek
Átvitel- és kapcsolástechnikai
rendszer üzemeltetése
Híradó szakharcászati
rendszergyakorlat
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14

6
0

0
0

14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

18
10
4
6

0
0
0
0

0
18
24
14

18
28
28
20

70

0

30

100

45

0

84

129

0

0

30

30

0

0

30

30

392

140

451

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

116

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai
műszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

63

351/1.0/0789-06

64

351/2.0/0789-06

65

351/3.0/0789-06

66

351/4.0/0789-06

67

351/5.0/0789-06

68

351/6.0/0789-06

69

351/7.0/0789-06

70

351/8.0/0789-06

71

351/9.0/0789-06

72

351/10.0/0789-06

73

351/11.0/0789-06

74

351/12.0/0789-06

75

351/13.0/0789-06

76

351/14.0/0789-06

77

351/15.0/0789-06

78

351/16.0/0789-06

79
80
81

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
117

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

82
83

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

84

351/1.0/0800-06

85

351/2.0/0800-06

86
87
88
89
90
91

351/1.0/0801-06
351/2.0/0801-06
351/3.0/0801-06
351/4.0/0801-06
351/1.0/0804-06
351/2.0/0804-06

92

351/3.0/0804-06

93
94

351/4.0/0804-06
351/5.0/0804-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Híradásszervezés
Módszertani csapatkiképzés
Átvitel-technikai ismeretek
Katonai informatikai ismeretek
Elektronikai alapismeretek
Műszerek és mérések
Elektronikai eszközök
típusismerete, kezelése
Elektronikai szakmai gyakorlat
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14

6
0

0
0

14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

18
10
4
6
23
18

0
0
0
0
20
20

0
18
24
14
0
0

18
28
28
20
43
38

74

33

31

138

0
0
392

23
0
236

17
30
355

40
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

118

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (katonai informatikairendszer üzemeltető ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

95

351/1.0/0789-06

96

351/2.0/0789-06

97

351/3.0/0789-06

98

351/4.0/0789-06

99

351/5.0/0789-06

100

351/6.0/0789-06

101

351/7.0/0789-06

102

351/8.0/0789-06

103

351/9.0/0789-06

104

351/10.0/0789-06

105

351/11.0/0789-06

106

351/12.0/0789-06

107

351/13.0/0789-06

108

351/14.0/0789-06

109

351/15.0/0789-06

110

351/16.0/0789-06

111
112

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
119

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

113
114
115

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

116

351/1.0/0800-06

117

351/2.0/0800-06

118

351/1.0/0805-06

119

351/2.0/0805-06

120

351/3.0/0805-06

121
122

351/4.0/0805-06
351/5.0/0805-06

123

351/1.0/0806-06

124

351/2.0/0806-06

125

351/3.0/0806-06

126

351/4.0/0806-06

127

351/5.0/0806-06

128

351/6.0/0806-06

129

351/7.0/0806-06

130

351/8.0/0806-06

131

351/9.0/0806-06

132

351/10.0/0806-06

133

351/11.0/0806-06

134

351/12.0/0806-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Számítógép-rendszertechnika és
számítógép-hálózati
alapismeretek I
Számítógép-rendszertechnika
Programozás és adatbázis-kezelés
alapjai
Híradásszervezés
Katonai informatikai ismeretek
Számítógép-rendszertechnika és
számítógép-hálózati
alapismeretek II
MS Office alkalmazási ismeretek
Windows 2000 hálózati operációs
rendszerismeretek
Internet-intranet hálózati ismeretek
Számítógép-hálózatok
üzemeltetési feladatai a Magyar
Honvédségben
NETVIZ hálózattervező szoftver
Hálózat-felügyeleti, távmontírozási
ismeretek
Térinformatika (GIS) katonai
alkalmazása
Informatikai biztonság
A Magyar Honvédség és a NATO
informatikai rendszerei
Katonai informatikai-rendszer
üzemeltető szakharcászati
rendszergyakorlat
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

8

7

0

15

6

0

14

20

9

0

14

23

12
3

0
15

6
0

18
18

4

0

10

14

9

37

9

55

0

29

0

29

6

9

0

15

12

13

0

25

16

0

8

24

14

0

6

20

13

0

6

19

16

7

0

23

15

0

0

15

10

0

10

20

0

0

30

30

392

257

334

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

120

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
lokátorműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

135

351/1.0/0789-06

136

351/2.0/0789-06

137

351/3.0/0789-06

138

351/4.0/0789-06

139

351/5.0/0789-06

140

351/6.0/0789-06

141

351/7.0/0789-06

142

351/8.0/0789-06

143

351/9.0/0789-06

144

351/10.0/0789-06

145

351/11.0/0789-06

146

351/12.0/0789-06

147

351/13.0/0789-06

148

351/14.0/0789-06

149

351/15.0/0789-06

150

351/16.0/0789-06

151
152

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
121

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

153
154
155

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

156

351/1.0/0800-06

157

351/2.0/0800-06

158
159
160
161
162
163

351/1.0/0807-06
351/2.0/0807-06
351/3.0/0807-06
351/4.0/0807-06
351/5.0/0807-06
351/1.0/0808-06

164

351/2.0/0808-06

165
166
167

351/3.0/0808-06
351/4.0/0808-06
351/5.0/0808-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Módszertani csapatkiképzés
Szakmai alapismeretek
Lokáció elmélet
Híradó ismeretek
Informatikai ismeretek
Szakharcászat
Lokátortechnika szerkezettan és
típusismeret
Lokátortechnika üzemben tartása
Műszerek és mérések
Szakmai gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

2
8
18
2
8
30

0
0
0
0
0
0

6
32
0
8
10
10

8
40
18
10
18
40

43

0

48

91

30
12
0
392

0
0
0
140

60
26
30
451

90
38
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

122

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
rakétaműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

168

351/1.0/0789-06

169

351/2.0/0789-06

170

351/3.0/0789-06

171

351/4.0/0789-06

172

351/5.0/0789-06

173

351/6.0/0789-06

174

351/7.0/0789-06

175

351/8.0/0789-06

176

351/9.0/0789-06

177

351/10.0/0789-06

178

351/11.0/0789-06

179

351/12.0/0789-06

180

351/13.0/0789-06

181

351/14.0/0789-06

182

351/15.0/0789-06

183

351/16.0/0789-06

184
185

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
123

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

186
187
188

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

189

351/1.0/0800-06

190

351/2.0/0800-06

191
192
193
194
195
196

351/1.0/0807-06
351/2.0/0807-06
351/3.0/0807-06
351/4.0/0807-06
351/5.0/0807-06
351/1.0/0809-06

197

351/2.0/0809-06

198
199
200

351/3.0/0809-06
351/4.0/0809-06
351/5.0/0809-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Módszertani csapatkiképzés
Szakmai alapismeretek
Lokáció elmélet
Híradó ismeretek
Informatikai ismeretek
Szakharcászat
Rakétatechnika szerkezettan és
típusismeret
Rakétatechnika üzemben tartása
Műszerek és mérések
Szakmai gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

2
8
18
2
8
30

0
0
0
0
0
0

6
32
0
8
10
10

8
40
18
10
18
40

43

0

48

91

30
12
0
392

0
0
0
140

60
26
30
451

90
38
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

124

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
rádiórendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

201

351/1.0/0789-06

202

351/2.0/0789-06

203

351/3.0/0789-06

204

351/4.0/0789-06

205

351/5.0/0789-06

206

351/6.0/0789-06

207

351/7.0/0789-06

208

351/8.0/0789-06

209

351/9.0/0789-06

210

351/10.0/0789-06

211

351/11.0/0789-06

212

351/12.0/0789-06

213

351/13.0/0789-06

214

351/14.0/0789-06

215

351/15.0/0789-06

216

351/16.0/0789-06

217
218

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
125

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

219
220
221

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

222

351/1.0/0800-06

223

351/2.0/0800-06

224
225
226
227
228
229

351/1.0/0812-06
351/2.0/0812-06
351/3.0/0812-06
351/4.0/0812-06
351/1.0/0813-06
351/2.0/0813-06

230

351/3.0/0813-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Áramköri ismeretek
FRISZ biztosítás
Navigációs ismeretek
Módszertani csapatkiképzés
Rendszertechnikai ismeretek
Repülésbiztosító rádióeszközök
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

34
4
0
0
111
4

14
0
23
6
0
144

0
10
0
3
0
0

48
14
23
9
111
148

0

0

30

30

392

327

264

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

126

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
navigációs rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

231

351/1.0/0789-06

232

351/2.0/0789-06

233

351/3.0/0789-06

234

351/4.0/0789-06

235

351/5.0/0789-06

236

351/6.0/0789-06

237

351/7.0/0789-06

238

351/8.0/0789-06

239

351/9.0/0789-06

240

351/10.0/0789-06

241

351/11.0/0789-06

242

351/12.0/0789-06

243

351/13.0/0789-06

244

351/14.0/0789-06

245

351/15.0/0789-06

246

351/16.0/0789-06

247
248

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
127

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

249
250
251

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

252

351/1.0/0800-06

253

351/2.0/0800-06

254
255
256
257
258

351/1.0/0812-06
351/2.0/0812-06
351/3.0/0812-06
351/4.0/0812-06
351/1.0/0814-06

259

351/2.0/0814-06

260

351/3.0/0814-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Áramköri ismeretek
FRISZ biztosítás
Navigációs ismeretek
Módszertani csapatkiképzés
Rendszertechnikai ismeretek
Navigációs és leszállító rendszer
üzemeltetés
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

34
4
0
0
111

14
0
23
6
0

0
10
0
3
0

48
14
23
9
111

4

144

0

148

0

0

30

30

392

327

264

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

128

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
fénytechnikai rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

261

351/1.0/0789-06

262

351/2.0/0789-06

263

351/3.0/0789-06

264

351/4.0/0789-06

265

351/5.0/0789-06

266

351/6.0/0789-06

267

351/7.0/0789-06

268

351/8.0/0789-06

269

351/9.0/0789-06

270

351/10.0/0789-06

271

351/11.0/0789-06

272

351/12.0/0789-06

273

351/13.0/0789-06

274

351/14.0/0789-06

275

351/15.0/0789-06

276

351/16.0/0789-06

277
278
279

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
129

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

280
281

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

282

351/1.0/0800-06

283

351/2.0/0800-06

284
285
286
287
288

351/1.0/0812-06
351/2.0/0812-06
351/3.0/0812-06
351/4.0/0812-06
351/1.0/0815-06

289

351/2.0/0815-06

290

351/3.0/0815-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Villamossági, digitális technikai
szakismeretek
Katonai informatikairendszerismeretek
Áramköri ismeretek
FRISZ biztosítás
Navigációs ismeretek
Módszertani csapatkiképzés
Rendszertechnikai ismeretek
Repülésbiztosító rendszer
üzemeltetés
Általános katonai és szakmai
gyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14

6
0

0
0

14
14

12

0

28

40

10

0

6

16

34
4
0
0
111

14
0
23
6
0

0
10
0
3
0

48
14
23
9
111

4

144

0

148

0

0

30

30

392

327

264

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

130

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
fegyvertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

291

351/1.0/0789-06

292

351/2.0/0789-06

293

351/3.0/0789-06

294

351/4.0/0789-06

295

351/5.0/0789-06

296

351/6.0/0789-06

297

351/7.0/0789-06

298

351/8.0/0789-06

299

351/9.0/0789-06

300

351/10.0/0789-06

301

351/11.0/0789-06

302

351/12.0/0789-06

303

351/13.0/0789-06

304

351/14.0/0789-06

305

351/15.0/0789-06

306

351/16.0/0789-06

307
308

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
131

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

309
310
311
312
313

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0791-06
351/2.0/0791-06

314

351/1.0/0792-06

315

351/1.0/0793-06

316

351/2.0/0793-06

317
318
319

351/3.0/0793-06
351/4.0/0793-06
351/5.0/0793-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Légijármű ismeret
Méréstechnikai alapismeretek
Légijárművek üzembentartásának
alapjai avionika ágazat részére
Villamosságtan
Légijárművek
fegyverrendszereinek elméleti
alapjai
Légijárművek fegyverrendszerei
Repülőgép üzembentartása
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14
10
12

28
6
0
0
0

0
0
0
14
20

28
14
14
24
32

38

0

56

94

50

0

30

80

65

0

0

65

0
0
0
392

0
0
0
140

34
80
30
451

34
80
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

132

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
műszertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

320

351/1.0/0789-06

321

351/2.0/0789-06

322

351/3.0/0789-06

323

351/4.0/0789-06

324

351/5.0/0789-06

325

351/6.0/0789-06

326

351/7.0/0789-06

327

351/8.0/0789-06

328

351/9.0/0789-06

329

351/10.0/0789-06

330

351/11.0/0789-06

331

351/12.0/0789-06

332

351/13.0/0789-06

333

351/14.0/0789-06

334

351/15.0/0789-06

335

351/16.0/0789-06

336
337

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

338
339
340
341
342

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0791-06
351/2.0/0791-06

343

351/1.0/0792-06

344

351/1.0/0794-06

345

351/2.0/0794-06

346

351/3.0/0794-06

347
348

351/4.0/0794-06
351/5.0/0794-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Légijármű ismeret
Méréstechnikai alapismeretek
Légijárművek üzembentartásának
alapjai avionika ágazat részére
Villamosságtan
Légijárművek elektromos-, műszer, oxigén- és
automatikarendszereinek elméleti
alapjai
Légijárművek elektromos-,
műszer-, oxigén- és
automatikarendszereinek
gyakorlati alkalmazása
Repülőgép üzembentartása
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14
10
12

28
6
0
0
0

0
0
0
14
20

28
14
14
24
32

38

0

56

94

50

0

30

80

65

0

0

65

0

0

34

34

0
0
392

0
0
140

80
30
451

80
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

134

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
rádiótechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

349

351/1.0/0789-06

350

351/2.0/0789-06

351

351/3.0/0789-06

352

351/4.0/0789-06

353

351/5.0/0789-06

354

351/6.0/0789-06

355

351/7.0/0789-06

356

351/8.0/0789-06

357

351/9.0/0789-06

358

351/10.0/0789-06

359

351/11.0/0789-06

360

351/12.0/0789-06

361

351/13.0/0789-06

362

351/14.0/0789-06

363

351/15.0/0789-06

364

351/16.0/0789-06

365

351/17.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25

0

0

25

366
367
368
369
370
371

351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0791-06
351/2.0/0791-06

372

351/1.0/0792-06

373
374

351/1.0/0795-06
351/2.0/0795-06

375

351/3.0/0795-06

376
377

351/4.0/0795-06
351/5.0/0795-06

Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Légijármű ismeret
Méréstechnikai alapismeretek
Légijárművek üzembentartásának
alapjai avionika ágazat részére
Villamosságtan
Rádió- és mikrohullámú technika
Légijárművek fedélzeti
rádiótechnikai rendszereinek
gyakorlati alkalmazása
Repülőgép üzembentartása
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
0
8
14
10
12

0
28
6
0
0
0

11
0
0
0
14
20

11
28
14
14
24
32

38

0

56

94

50
65

0
0

30
0

80
65

0

0

34

34

0
0
392

0
0
140

80
30
451

80
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

136

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű ágazat
repülőgép sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

378

351/1.0/0789-06

379

351/2.0/0789-06

380

351/3.0/0789-06

381

351/4.0/0789-06

382

351/5.0/0789-06

383

351/6.0/0789-06

384

351/7.0/0789-06

385

351/8.0/0789-06

386

351/9.0/0789-06

387

351/10.0/0789-06

388

351/11.0/0789-06

389

351/12.0/0789-06

390

351/13.0/0789-06

391

351/14.0/0789-06

392

351/15.0/0789-06

393

351/16.0/0789-06

394

351/17.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25

0

0

25

395
396
397
398
399
400

351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0791-06
351/2.0/0791-06

401

351/1.0/0816-06

402
403
404

351/1.0/0817-06
351/2.0/0817-06
351/3.0/0817-06

405

351/4.0/0817-06

406

351/5.0/0817-06

407
408

351/6.0/0817-06
351/7.0/0817-06

Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Légijármű ismeret
Méréstechnikai alapismeretek
Légijárművek üzembentartásának
alapjai sárkány-hajtómű ágazat
részére
Hajtómű-szerkezettan
Repülőgép-hajtómű ismeret
Repülőgép aerodinamika
Sárkányszerkezet és
rendszerismeret
Repülőgép sárkányszerkezet és
rendszerismerete
Repülőgép üzembentartása
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
0
8
14
10
12

0
28
6
0
0
0

11
0
0
0
14
20

11
28
14
14
24
32

38

0

56

94

41
0
18

0
0
0

0
30
0

41
30
18

56

0

0

56

0

0

34

34

0
0
392

0
0
140

80
30
451

80
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

138

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű ágazat
helikopter sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

409

351/1.0/0789-06

410

351/2.0/0789-06

411

351/3.0/0789-06

412

351/4.0/0789-06

413

351/5.0/0789-06

414

351/6.0/0789-06

415

351/7.0/0789-06

416

351/8.0/0789-06

417

351/9.0/0789-06

418

351/10.0/0789-06

419

351/11.0/0789-06

420

351/12.0/0789-06

421

351/13.0/0789-06

422

351/14.0/0789-06

423

351/15.0/0789-06

424

351/16.0/0789-06

425
426

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
139

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

427
428
429
430
431

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0791-06
351/2.0/0791-06

432

351/1.0/0816-06

433
434
435

351/1.0/0818-06
351/2.0/0818-06
351/3.0/0818-06

436

351/4.0/0818-06

437

351/5.0/0818-06

438
439

351/6.0/0818-06
351/7.0/0818-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Légijármű ismeret
Méréstechnikai alapismeretek
Légijárművek üzembentartásának
alapjai sárkány-hajtómű ágazat
részére
Hajtómű szerkezettan
Helikopter hajtómű ismeret
Helikopter aerodinamikája
Sárkányszerkezet és
rendszerismeret
Helikopter sárkányszerkezet és
rendszerismeret
Helikopter üzembentartása
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14
10
12

28
6
0
0
0

0
0
0
14
20

28
14
14
24
32

38

0

56

94

41
0
18

0
0
0

0
22
0

41
22
18

56

0

0

56

0

0

42

42

0
0
392

0
0
140

80
30
451

80
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

140

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat ruházati
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

440

351/1.0/0789-06

441

351/2.0/0789-06

442

351/3.0/0789-06

443

351/4.0/0789-06

444

351/5.0/0789-06

445

351/6.0/0789-06

446

351/7.0/0789-06

447

351/8.0/0789-06

448

351/9.0/0789-06

449

351/10.0/0789-06

450

351/11.0/0789-06

451

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

12

12

0

24

351/12.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek

14

0

10

24

452

351/13.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

12

6

0

18

453

351/14.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek

10

0

0

10

454

351/15.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek

10

0

0

10

141

455

351/16.0/0789-06

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0796-06
351/2.0/0796-06
351/3.0/0796-06
351/4.0/0796-06
351/5.0/0796-06

466

351/6.0/0796-06

467

351/7.0/0796-06

468
469

351/1.0/0797-06
351/2.0/0797-06

470

351/3.0/0797-06

471

351/4.0/0797-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Ellátás alapjai
Gazdálkodás alapjai
Szakharcászat alapjai
Minőségbiztosítási alapismeretek
Pedagógiai alapismeretek
Munka-, környezetvédelem és
tűzvédelem

4

0

0

4

25
0
0
8
14
14
10
18
4
8

0
0
28
6
0
0
0
0
0
0

0
11
0
0
0
22
26
0
22
0

25
11
28
14
14
36
36
18
26
8

2

0

6

8

Tárolási, raktározási alapismeretek

4

0

14

18

Ruházati ellátás és szolgáltatás
Ruházati gazdálkodás
Háborús szakági biztosítás
(szakharcászat)
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

51
40

0
0

68
50

119
90

24

0

26

50

0
392

0
140

30
451

30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

142

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat élelmezési
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

472

351/1.0/0789-06

473

351/2.0/0789-06

474

351/3.0/0789-06

475

351/4.0/0789-06

476

351/5.0/0789-06

477

351/6.0/0789-06

478

351/7.0/0789-06

479

351/8.0/0789-06

480

351/9.0/0789-06

481

351/10.0/0789-06

482

351/11.0/0789-06

483

351/12.0/0789-06

484

351/13.0/0789-06

485

351/14.0/0789-06

486

351/15.0/0789-06

487

351/16.0/0789-06

488

351/17.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
143

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25

0

0

25

489
490
491
492
493
494
495
496
497

351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0796-06
351/2.0/0796-06
351/3.0/0796-06
351/4.0/0796-06
351/5.0/0796-06

498

351/6.0/0796-06

499

351/7.0/0796-06

500
501
502

351/1.0/0798-06
351/2.0/0798-06
351/3.0/0798-06

503

351/4.0/0798-06

Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Ellátás alapjai
Gazdálkodás alapjai
Szakharcászat alapjai
Minőségbiztosítási alapismeretek
Pedagógiai alapismeretek
Munka-, környezetvédelem és
tűzvédelem

0
0
8
14
14
10
18
4
8

0
28
6
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
22
26
0
22
0

11
28
14
14
36
36
18
26
8

2

0

6

8

Tárolási, raktározási alapismeretek

4

0

14

18

Élelmezési ellátás
Élelmezési gazdálkodás
Élelmezés szakharcászat
A valós élelmezési biztosítás
folyamatai
Mindösszesen óra:

51
42
22

0
0
0

68
48
28

119
90
50

0

0

30

30

392

140

451

983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

144

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat üzemanyag
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

504

351/1.0/0789-06

505

351/2.0/0789-06

506

351/3.0/0789-06

507

351/4.0/0789-06

508

351/5.0/0789-06

509

351/6.0/0789-06

510

351/7.0/0789-06

511

351/8.0/0789-06

512

351/9.0/0789-06

513

351/10.0/0789-06

514

351/11.0/0789-06

515

351/12.0/0789-06

516

351/13.0/0789-06

517

351/14.0/0789-06

518

351/15.0/0789-06

519

351/16.0/0789-06

520
521
522

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
145

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

523
524
525
526
527
528
529

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0796-06
351/2.0/0796-06
351/3.0/0796-06
351/4.0/0796-06
351/5.0/0796-06

530

351/6.0/0796-06

531
532
533
534
535

351/7.0/0796-06
351/1.0/0799-06
351/2.0/0799-06
351/3.0/0799-06
351/4.0/0799-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Ellátás alapjai
Gazdálkodás alapjai
Szakharcászat alapjai
Minőségbiztosítási alapismeretek
Pedagógiai alapismeretek
Munka-, környezetvédelem és
tűzvédelem
Tárolási, raktározási alapismeretek
Üzemanyag-ellátás
Üzemanyag-gazdálkodás
Szakharcászat
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
14
10
18
4
8

6
0
0
0
0
0
0

0
0
22
26
0
22
0

14
14
36
36
18
26
8

2

0

6

8

4
51
40
24
0
392

0
0
0
0
0
140

14
68
50
26
30
451

18
119
90
50
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

146

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítő
ágazat rádióelektronikai felderítő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

536

351/1.0/0789-06

537

351/2.0/0789-06

538

351/3.0/0789-06

539

351/4.0/0789-06

540

351/5.0/0789-06

541

351/6.0/0789-06

542

351/7.0/0789-06

543

351/8.0/0789-06

544

351/9.0/0789-06

545

351/10.0/0789-06

546

351/11.0/0789-06

547

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

12

12

0

24

351/12.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek

14

0

10

24

548

351/13.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

12

6

0

18

549

351/14.0/0789-06

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek

10

0

0

10

550

351/15.0/0789-06

10

0

0

10

551

351/16.0/0789-06

4

0

0

4

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
147

552
553
554
555
556
557

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/0810-06

558

351/2.0/0810-06

559
560
561

351/3.0/0810-06
351/4.0/0810-06
351/1.0/0811-06

562

351/2.0/0811-06

563
564

351/3.0/0811-06
351/4.0/0811-06

Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Szakharcászat
REF szaktechnikai eszközök
típusismerete
Híradástechnika
Számítástechnika
Híradástechnika
REF szaktechnikai eszközök
típusismerete
Szakharcászat
Csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

25
0
0
8
14
50

0
0
28
6
0
0

0
11
0
0
0
0

25
11
28
14
14
50

10

0

0

10

0
0
88

10
80
0

0
0
0

10
80
88

27

0

98

125

0
0
392

0
0
230

46
30
361

46
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

148

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (vegyivédelmi technikai
üzemeltető ágazat vegyivédelmi technikai üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

565

351/1.0/0789-06

566

351/2.0/0789-06

567

351/3.0/0789-06

568

351/4.0/0789-06

569

351/5.0/0789-06

570

351/6.0/0789-06

571

351/7.0/0789-06

572

351/8.0/0789-06

573

351/9.0/0789-06

574

351/10.0/0789-06

575

351/11.0/0789-06

576

351/12.0/0789-06

577

351/13.0/0789-06

578

351/14.0/0789-06

579

351/15.0/0789-06

580

351/16.0/0789-06

581
582

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
149

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

583
584
585

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06

586

351/1.0/0819-06

587
588
589
590
591

351/2.0/0819-06
351/3.0/0819-06
351/4.0/0819-06
351/5.0/0819-06
351/1.0/0820-06

592

351/2.0/0820-06

593

351/3.0/0820-06

594

351/4.0/0820-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Általános munka-, tűz- és
környezetvédelem
Szakmai alapismeretek
Gépipari alapismeretek
Elektronikai alapismeretek
Kémia és anyagismeret
Szakharcászat
Vegyivédelmi technikai eszközök
ismerete
Vegyivédelmi technikai eszközök
üzemeltetése
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14

28
6
0

0
0
0

28
14
14

22

0

0

22

8
0
30
0
41

24
32
0
22
0

0
0
0
12
0

32
32
30
34
41

74

68

0

142

0

0

76

76

0
392

0
286

30
305

30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

150

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat gépjármű
szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

595

351/1.0/0789-06

596

351/2.0/0789-06

597

351/3.0/0789-06

598

351/4.0/0789-06

599

351/5.0/0789-06

600

351/6.0/0789-06

601

351/7.0/0789-06

602

351/8.0/0789-06

603

351/9.0/0789-06

604

351/10.0/0789-06

605

351/11.0/0789-06

606

351/12.0/0789-06

607

351/13.0/0789-06

608

351/14.0/0789-06

609

351/15.0/0789-06

610

351/16.0/0789-06

611
612
613

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
151

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2175-06
351/2.0/2175-06
351/3.0/2175-06
351/4.0/2175-06
351/1.0/2176-06
351/2.0/2176-06
351/3.0/2176-06
351/1.0/2177-06

624

351/2.0/2177-06

625

351/3.0/2177-06

626

351/4.0/2177-06

627

351/5.0/2177-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Munka- és környezetvédelem
Villamossági alapismeretek
Gépipari alapismeretek
Műszaki rajz
Szerkezettani alapismeretek
Üzemeltetési alapismeretek
Javítási alapismeretek
Szakharcászat
Gép- és kerekes harcjárművek
üzemben tartása
Gép- és kerekes harcjármű
technikai ismeret
"C" kategóriás vezetői engedély
megszerzése
Gép- és harcjárművezetés
Mindösszesen óra:

8
14
6
4
10
2
6
18
14
20

6
0
2
4
22
6
22
10
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
14
8
8
32
8
28
28
38
45

29

30

17

76

30

46

0

76

36

0

26

62

0
392

0
331

30
260

30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

152

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat harcjármű
szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

628

351/1.0/0789-06

629

351/2.0/0789-06

630

351/3.0/0789-06

631

351/4.0/0789-06

632

351/5.0/0789-06

633

351/6.0/0789-06

634

351/7.0/0789-06

635

351/8.0/0789-06

636

351/9.0/0789-06

637

351/10.0/0789-06

638

351/11.0/0789-06

639

351/12.0/0789-06

640

351/13.0/0789-06

641

351/14.0/0789-06

642

351/15.0/0789-06

643

351/16.0/0789-06

644
645

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
153

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2175-06
351/2.0/2175-06
351/3.0/2175-06
351/4.0/2175-06
351/1.0/2176-06
351/2.0/2176-06
351/3.0/2176-06
351/1.0/2178-06

657

351/2.0/2178-06

658

351/3.0/2178-06

659

351/4.0/2178-06

660

351/5.0/2178-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Munka- és környezetvédelem
Villamossági alapismeretek
Gépipari alapismeretek
Műszaki rajz
Szerkezettani alapismeretek
Üzemeltetési alapismeretek
Javítási alapismeretek
Szakharcászat
Harckocsi- és lánctalpas
harcjárművek üzemben tartása
Harckocsi- és lánctalpas harcjármű
technikai ismeret
"C" kategóriás vezetői engedély
megszerzése
Gép- és harcjárművezetés
Mindösszesen óra:

0
8
14
6
4
10
2
6
18
14
20

28
6
0
2
4
22
6
22
10
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28
14
14
8
8
32
8
28
28
38
45

29

30

17

76

30

46

0

76

36

0

26

62

0
392

0
331

30
260

30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

154

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat műszakigépszerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

661

351/1.0/0789-06

662

351/2.0/0789-06

663

351/3.0/0789-06

664

351/4.0/0789-06

665

351/5.0/0789-06

666

351/6.0/0789-06

667

351/7.0/0789-06

668

351/8.0/0789-06

669

351/9.0/0789-06

670

351/10.0/0789-06

671

351/11.0/0789-06

672

351/12.0/0789-06

673

351/13.0/0789-06

674

351/14.0/0789-06

675

351/15.0/0789-06

676

351/16.0/0789-06

677
678

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
155

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

351/1.0/0790-06
351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2175-06
351/2.0/2175-06
351/3.0/2175-06
351/4.0/2175-06
351/1.0/2176-06
351/2.0/2176-06
351/3.0/2176-06
351/1.0/2181-06

690

351/2.0/2181-06

691
692

351/3.0/2181-06
351/4.0/2181-06

693

351/5.0/2181-06

694

351/6.0/2181-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Munka- és környezetvédelem
Villamossági alapismeretek
Gépipari alapismeretek
Műszaki rajz
Szerkezettani alapismeretek
Üzemeltetési alapismeretek
Javítási alapismeretek
Szakharcászat
Műszaki gépek üzemeltetése és
fenntartása
Műszaki gép szerkezettan
Műszaki gépek javítása
"C" kategóriás vezetői engedély
megszerzése
Műszaki gép vezetése
Mindösszesen óra:

0
8
14
6
4
10
2
6
18
14
20

28
6
0
2
4
22
6
22
10
24
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28
14
14
8
8
32
8
28
28
38
45

14

16

0

30

28
27

32
33

0
0

60
60

26

38

0

64

0
392

30
404

0
187

30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
fegyverműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

695

351/1.0/0789-06

696

351/2.0/0789-06

697

351/3.0/0789-06

698

351/4.0/0789-06

699

351/5.0/0789-06

700

351/6.0/0789-06

701

351/7.0/0789-06

702

351/8.0/0789-06

703

351/9.0/0789-06

704

351/10.0/0789-06

705

351/11.0/0789-06

706

351/12.0/0789-06

707

351/13.0/0789-06

708

351/14.0/0789-06

709

351/15.0/0789-06

710

351/16.0/0789-06

711
712
713

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
157

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2175-06
351/2.0/2175-06
351/3.0/2175-06
351/4.0/2175-06
351/1.0/2179-06
351/2.0/2179-06
351/3.0/2179-06
351/1.0/2180-06
351/2.0/2180-06
351/3.0/2180-06
351/4.0/2180-06
351/5.0/2180-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Munka- és környezetvédelem
Villamossági alapismeretek
Gépipari alapismeretek
Műszaki rajz
Fegyverzettechnikai alapismeretek
Üzembentartási alapismeretek
Szakmai alapismeretek
Szakharcászat
Szerkezettan és típusismeret
Üzemben tartás
Szakmai gyakorlat
Csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
6
4
10
2
8
6
24
24
69
22
0
0
392

6
0
2
4
22
6
0
0
0
0
0
0
0
0
174

0
0
0
0
0
0
8
12
36
8
21
39
76
30
417

14
14
8
8
32
8
16
18
60
32
90
61
76
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

158

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat ABVvédelmi) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

728

351/1.0/0789-06

729

351/2.0/0789-06

730

351/3.0/0789-06

731

351/4.0/0789-06

732

351/5.0/0789-06

733

351/6.0/0789-06

734

351/7.0/0789-06

735

351/8.0/0789-06

736

351/9.0/0789-06

737

351/10.0/0789-06

738

351/11.0/0789-06

739

351/12.0/0789-06

740

351/13.0/0789-06

741

351/14.0/0789-06

742

351/15.0/0789-06

743

351/16.0/0789-06

744
745
746

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
159

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

747
748
749
750
751

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

752

351/4.0/2182-06

753
754
755
756
757
758
759

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2183-06
351/2.0/2183-06
351/3.0/2183-06

760

351/4.0/2183-06

761
762
763
764
765

351/5.0/2183-06
351/6.0/2183-06
351/7.0/2183-06
351/8.0/2183-06
351/9.0/2183-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Vegyipari műveletek és gépek
Elektronikai alapismeretek
Kémia
Vegyivédelmi anyagi-technikai
biztosítás
Műszerismeret
Szaktechnikai anyagismeret
Kezelőszolgálat
Szakharcászat
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
11
7
0

14
10
10
8
0
0
18

0
0
0
0
0
0
6

20
18
18
16
11
7
24

10

0

0

10

30
44
0
13
0
392

0
6
0
60
0
292

0
0
46
8
30
299

30
50
46
81
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

160

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
elektronikai hadviselés) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

766

351/1.0/0789-06

767

351/2.0/0789-06

768

351/3.0/0789-06

769

351/4.0/0789-06

770

351/5.0/0789-06

771

351/6.0/0789-06

772

351/7.0/0789-06

773

351/8.0/0789-06

774

351/9.0/0789-06

775

351/10.0/0789-06

776

351/11.0/0789-06

777

351/12.0/0789-06

778

351/13.0/0789-06

779

351/14.0/0789-06

780

351/15.0/0789-06

781

351/16.0/0789-06

782
783
784

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
161

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

785
786
787
788
789

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

790

351/4.0/2182-06

791
792
793
794
795

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2184-06

796

351/2.0/2184-06

797
798
799

351/3.0/2184-06
351/4.0/2184-06
351/5.0/2184-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Szakharcászat
Elektronikai hadviselés
típusismerete
Híradástechnikai ismeretek
Csapatkiképzés módszertana
Csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
20

14
10
10
8
69

0
0
0
0
30

20
18
18
16
119

62

23

0

85

26
7
0
392

0
22
0
322

0
0
30
269

26
29
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

162

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
harckocsizó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

800

351/1.0/0789-06

801

351/2.0/0789-06

802

351/3.0/0789-06

803

351/4.0/0789-06

804

351/5.0/0789-06

805

351/6.0/0789-06

806

351/7.0/0789-06

807

351/8.0/0789-06

808

351/9.0/0789-06

809

351/10.0/0789-06

810

351/11.0/0789-06

811

351/12.0/0789-06

812

351/13.0/0789-06

813

351/14.0/0789-06

814

351/15.0/0789-06

815

351/16.0/0789-06

816
817

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
163

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

818

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai alapismeretek

819
820
821
822
823

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

824

351/4.0/2182-06

825
826
827
828
829

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2185-06

830

351/2.0/2185-06

831

351/3.0/2185-06

832
833
834

351/4.0/2185-06
351/5.0/2185-06
351/6.0/2185-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Harcászat
Haditechnika/Fegyverzettechnikai
ismeretek
Haditechnika/Harcjármű típus- és
üzemeltetési ismertek
Lőkiképzés
Csapatkiképzés módszertana
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0

28

0

28

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
34

14
10
10
8
34

0
0
0
0
0

20
18
18
16
68

30

8

10

48

10

22

0

32

14
27
0
392

0
30
0
302

40
0
30
289

54
57
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

164

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
könnyűlövész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

835

351/1.0/0789-06

836

351/2.0/0789-06

837

351/3.0/0789-06

838

351/4.0/0789-06

839

351/5.0/0789-06

840

351/6.0/0789-06

841

351/7.0/0789-06

842

351/8.0/0789-06

843

351/9.0/0789-06

844

351/10.0/0789-06

845

351/11.0/0789-06

846

351/12.0/0789-06

847

351/13.0/0789-06

848

351/14.0/0789-06

849

351/15.0/0789-06

850

351/16.0/0789-06

851
852

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
165

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0

0
0

0
11

25
11

853

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai alapismeretek

854
855
856
857
858

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

859

351/4.0/2182-06

860
861
862
863
864

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2186-06

865

351/2.0/2186-06

866

351/3.0/2186-06

867
868
869

351/4.0/2186-06
351/5.0/2186-06
351/6.0/2186-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Harcászat
Haditechnika/Fegyverzettechnikai
ismeretek
Haditechnika/Harcjármű típus- és
üzemeltetési ismeretek
Lőkiképzés
Csapatkiképzés módszertana
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0

28

0

28

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
34

14
10
10
8
34

0
0
0
0
0

20
18
18
16
68

20

14

14

48

12

20

0

32

14
35
0
392

0
22
0
298

40
0
30
293

54
57
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

166

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

870

351/1.0/0789-06

871

351/2.0/0789-06

872

351/3.0/0789-06

873

351/4.0/0789-06

874

351/5.0/0789-06

875

351/6.0/0789-06

876

351/7.0/0789-06

877

351/8.0/0789-06

878

351/9.0/0789-06

879

351/10.0/0789-06

880

351/11.0/0789-06

881

351/12.0/0789-06

882

351/13.0/0789-06

883

351/14.0/0789-06

884

351/15.0/0789-06

885

351/16.0/0789-06

886

351/17.0/0789-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek

10

0

0

10

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek

10

0

0

10

4

0

0

4

25

0

0

25

Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
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887

351/18.0/0789-06

Harcvezetői gyakorlat

0

0

11

11

888

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai alapismeretek

0

28

0

28

889
890
891
892
893

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

894

351/4.0/2182-06

12

6

0

18

895
896
897
898
899
900
901
902
903
904

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2187-06
351/2.0/2187-06
351/3.0/2187-06
351/4.0/2187-06
351/5.0/2187-06
351/6.0/2187-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Lőelmélet
Kezelői feladatok ellátása
Szakharcászat
Technikai ismeretek
Szakmai csapatgyakorlat
Csapatkiképzés módszertana
Mindösszesen óra:

6
8
8
8
26
0
56
26
0
7
392

14
10
10
8
0
0
14
74
30
17
343

0
0
0
0
9
30
0
0
0
0
248

20
18
18
16
35
30
70
100
30
24
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

168

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
műszaki) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

905

351/1.0/0789-06

906

351/2.0/0789-06

907

351/3.0/0789-06

908

351/4.0/0789-06

909

351/5.0/0789-06

910

351/6.0/0789-06

911

351/7.0/0789-06

912

351/8.0/0789-06

913

351/9.0/0789-06

914

351/10.0/0789-06

915

351/11.0/0789-06

916

351/12.0/0789-06

917

351/13.0/0789-06

918

351/14.0/0789-06

919

351/15.0/0789-06

920

351/16.0/0789-06

921
922
923

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

924
925
926
927
928

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

929

351/4.0/2182-06

930
931
932
933
934
935
936
937

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2188-06
351/2.0/2188-06
351/3.0/2188-06
351/4.0/2188-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Szakharcászat
Csapatkiképzés módszertana
Műszaki szakmai ismeretek
Csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
16
12
79
8
392

14
10
10
8
12
0
30
22
272

0
0
0
0
0
6
104
0
319

20
18
18
16
28
18
213
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
tüzér) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

938

351/1.0/0789-06

939

351/2.0/0789-06

940

351/3.0/0789-06

941

351/4.0/0789-06

942

351/5.0/0789-06

943

351/6.0/0789-06

944

351/7.0/0789-06

945

351/8.0/0789-06

946

351/9.0/0789-06

947

351/10.0/0789-06

948

351/11.0/0789-06

949

351/12.0/0789-06

950

351/13.0/0789-06

951

351/14.0/0789-06

952

351/15.0/0789-06

953

351/16.0/0789-06

954
955
956

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

957
958
959
960
961

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

962

351/4.0/2182-06

963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06
351/1.0/2189-06
351/2.0/2189-06
351/3.0/2189-06
351/4.0/2189-06
351/5.0/2189-06
351/6.0/2189-06
351/7.0/2189-06

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Harcászat
Harcszolgálat
Lövéstan
Bemérés
Fegyverzettechnikai ismeretek
Csapatkiképzés módszertana
Csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8
25
43
16
11
16
4
0
392

14
10
10
8
0
14
25
24
39
14
0
324

0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
30
267

20
18
18
16
25
85
41
35
55
18
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
felderítő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

974

351/1.0/0789-06

975

351/2.0/0789-06

976

351/3.0/0789-06

977

351/4.0/0789-06

978

351/5.0/0789-06

979

351/6.0/0789-06

980

351/7.0/0789-06

981

351/8.0/0789-06

982

351/9.0/0789-06

983

351/10.0/0789-06

984

351/11.0/0789-06

985

351/12.0/0789-06

986

351/13.0/0789-06

987

351/14.0/0789-06

988

351/15.0/0789-06

989

351/16.0/0789-06

990
991
992

351/17.0/0789-06
351/18.0/0789-06
351/1.0/0790-06

megnevezése
Általános
ismeretek/Társadalomtudományi
és honvédelmi ismeretek
Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
vezetési alapismeretek
Általános ismeretek/Katonai
testnevelés
Általános katonai
kiképzés/Szolgálati szabály
ismerete
Általános katonai kiképzés/Alaki
kiképzés
Általános katonai
kiképzés/Általános harcászat
Általános katonai
kiképzés/Általános lőkiképzés
Általános katonai
kiképzés/Kiképzés módszertana
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Műszaki kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Térképészeti és
katonaföldrajzi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Egészségügyi ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Logisztikai ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Híradó ismeretek
Harctámogató és kiszolgáló
ismeretek/Gépjárműparancsnoki és
-igénybevételi ismeretek
Nem háborús műveletek
Harcvezetői gyakorlat
Számítástechnikai alapismeretek
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elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

0

0

8

4

0

0

4

6

16

0

22

0

0

62

62

14

8

0

22

0

18

0

18

48

16

76

140

12

12

28

52

10

0

0

10

6

18

0

24

12

12

0

24

14

0

10

24

12

6

0

18

10

0

0

10

10

0

0

10

4

0

0

4

25
0
0

0
0
28

0
11
0

25
11
28

993
994
995
996
997

351/2.0/0790-06
351/3.0/0790-06
351/1.0/2182-06
351/2.0/2182-06
351/3.0/2182-06

998

351/4.0/2182-06

999

1002

351/5.0/2182-06
351/6.0/2182-06
351/7.0/2182-06
351/8.0/2182-06

1003

351/1.0/2190-06

1004
1005

351/2.0/2190-06
351/3.0/2190-06

1006

351/4.0/2190-06

1007

351/5.0/2190-06
351/6.0/2190-06

1000
1001

1008

Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Könnyűlövész ismeretek
Harckocsizó ismeretek
Tüzér ismeretek
Légvédelmi rakéta- és tüzér
ismeretek
Felderítő ismeretek
Műszaki ismeretek
ABV-védelmi ismeretek
Elektronikai hadviselés
Más országok hadseregeinek
ismerete
Felderítő-ismeret
Lőkiképzés
Haditechnikai eszközök ismerete
és kezelése
Csapatkiképzés módszertana
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

8
14
8
6
4

6
0
4
10
6

0
0
14
0
8

14
14
26
16
18

12

6

0

18

6
8
8
8

14
10
10
8

0
0
0
0

20
18
18
16

13

0

0

13

14
8

76
0

30
30

120
38

64

0

0

64

16
0
392

0
30
314

8
0
277

24
30
983

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány
Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes teljesítése
"B" kategóriás jogosítvány megléte
Katonai informatikai rendszerüzemeltető ágazat katonai informatikai rendszerüzemeltető:
ECDL vizsga letétele
Rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő:
ECDL vizsga letétele
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0789-06 Katonai alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex katonai feladatok (alaki, általános harcászati, lőgyakorlati, tereptani,
műszaki,
híradási,
vegyivédelmi,
egészségügyi,
békefenntartási,
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatok)
végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szabályzati előírások (szolgálati-, gépjármű parancsnoki- és igénybevételi-,
lőelméleti-, tereptani-, logisztikai ismeretek) alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyi számítógép kezeléssel kapcsolatos feladat elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
NATO-ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Méréstechnikai alapismeretek és légijármű ismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0792-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő, fedélzeti rádiótechnika
szerelő, fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0793-06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A légijárművek fedélzeti fegyverrendszereinek üzembentartása, légijárművek
fedélzeti fegyverrendszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
vonatkozó alaptörvények, jelenségek, egyenáramú és a váltakozó áramú
hálózatok, a háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása, teljesítmények
meghatározása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A légijárművek fedélzeti fegyverrendszereinek elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0794-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijárművek elektromos, műszer, oxigén és automatika fedélzeti rendszereinek
üzembentartása, a légijárművek elektromos, műszer, oxigén és automatika
fedélzeti rendszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
vonatkozó alaptörvények, jelenségek, egyenáramú és a váltakozó áramú
hálózatok, a háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása, teljesítmények
meghatározása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A légijárművek elektromos, műszer, oxigén és automatika fedélzeti rendszereinek
elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0795-06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A légijárművek fedélzeti rádiótechnika rendszerek
légijárművek fedélzeti rádiótechnika rendszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc

üzemben

tartása,

a

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
vonatkozó alaptörvények, jelenségek, egyenáramú és a váltakozó áramú
hálózatok, a háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása, teljesítmények
meghatározása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rádió és mikrohullámú technikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hadtáp szakágakkal kapcsolatos munka-, környezet-, és tűzvédelmi, valamint
minőségbiztosítási feladatok bemutatása a tárolási, raktározási tevékenységek
során; a vezetői tevékenység eredményességéhez szükséges tényezők bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A logisztikai biztosítás alapjai és részeinek ismerete; az alapvető munkaszervezési,
tervezési, káreljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0797-06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A ruházati ellátással kapcsolatos (alegység, egységszintű) feladatok ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A ruházati gazdálkodással kapcsolatos okmányok kitöltése gyakorlati példán
keresztül
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A háborús ruházati ellátás komplex feladatainak végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0798-06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az élelmezési ellátás alapismereteinek (táplálkozás élettan, mikrobiológiai és
közegészségügyi ismeretek, áruismeret és szaktechnika ismeret) számonkérése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az élelmezési gazdálkodási ismeretek (normarendszer, gazdálkodás- költségvetés
rendszere, anyagmozgások rendje, napi munka folyamata) számonkérése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex feladat keretében szakharcászattal élelmezési ellátással és gazdálkodással
kapcsolatos ismeretek, valamint a csapatgyakorlaton megszerzett ismeretek
alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0799-06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzemanyag és üzemanyag-technikai eszközellátás rendszere, valamint az éves
költségvetési előirányzatok tervezésének és felhasználásának bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az üzemanyag szolgálat szervezeti rendszere, alapvető feladatai. Az üzemanyag
gazdálkodás tervezése, szabályozása, a szolgálat ellenőrzése, a napi munka
irányítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakharcászattal, üzemanyag ellátással és gazdálkodással kapcsolatos ismeretek
alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
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12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és
Repülésbiztosító ágazat szakirányú alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamossági, digitális technikai ismeretek (érintésvédelem, áramköri jelölések,
passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai,
információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái) alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető, átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz
üzemeltető, elektronikai műszerész ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Híradásszervezési, módszertani csapatkiképzési, átvitel-technikai és katonai
informatikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0802-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítési és üzemeltetési szabályainak
alkalmazása, a híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése, a
híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 60%
3. feladat 30%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0803-06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítési
szabályainak alkalmazása, a híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai
kiszolgálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos
telepítése és üzemeltetése, a híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai
kiszolgálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 60%
3. feladat 30%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0804-06 Híradó ágazat elektronikai műszerész ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikai szakmai gyakorlat, műszerek és mérések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése, elektronikai alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektronikai alapismeretek és elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0805-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép és számítógép-hálózati, számítógép rendszertechnikai, és katonai
informatikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0806-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Windows 2000 hálózati operációs rendszerismeret és internet - intranet hálózati
ismeret alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép- hálózatok üzemeltetésének feladatai a MH-ben, hálózat felügyeleti és
távmonitorozási valamint informatikai biztonság ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anyagai, a szabványok elmélete,
a Magyar Honvédség informatikai rendszerei, a NATO és a tagállamok
informatikai rendszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 15%
3. feladat 15%
19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0807-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész ágazati
alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Villamosipari és rádiólokációs alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradó ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0808-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lokátortechnika-szerkezettan és típusismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakharcászati és üzembentartási, mérési feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
21. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0809-06 Műszerész ágazat rakétaműszerész ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rakétatechnika-szerkezettan és típusismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakharcászati és üzembentartási, mérési feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 40%
3. feladat 40%
22. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0810-06 Rádióelektronikai felderítő szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A felderítéssel, a rádióelektronikai felderítéssel, rádióhíradással kapcsolatos
fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések értelmezése, rádióforgalmi
rendszerek csoportosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradástechnikai alapismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rádióvételtechnikai ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A rendszeresített vevőkészülékek működésének bemutatása egyszerűsített
blokkvázlat készítésével, rádióelektronikai felderítő munkahely rendszertechnikai
vázlatának összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A rádióelektronikai felderítés feladatai, folyamata,
megvalósításának gyakorlati lépései, módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

az

adatszerzés

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 azonosítója és megnevezése:
0811-06 Rádióelektronikai felderítő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendszeresített berendezések önálló kezelése, lehetőségeinek kihasználásával
egyszerű és bonyolult adatszerzési feladatok végrehajtása, a rádióadások
legfontosabb technikai paramétereinek meghatározása, az adatszerzés
okmányainak vezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A híradástechnikai ismeretek alkalmazásával a rádióelektronikai felderítő
szaktechnikai eszközök felépítésének, rendeltetésének, működésének, kezelésének
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korszerű távközlési rendszerek felépítésének és működésének bemutatása és a
kapcsolódó fogalmak értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
24. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer
üzemeltető, fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Repülésbiztosító rendszerek felügyelete, FRISZ biztosítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Csapatkiképzés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Navigációs ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
FRISZ ügyeletes kötelmei, tevékenysége
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
25. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0813-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (rádióhírközlési rendszertechnikai
ismeretek alkalmazása, repülésbiztosító rádióeszközök és rendszerek
üzemeltetése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rádióhírközlési rendszertechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító eszközök
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
26. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0814-06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (közelnavigációs és leszállító
rendszertechnikai ismeretek alkalmazása, közelnavigációs és leszállító eszközök és
rendszerek üzemeltetése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közelnavigációs és leszállító rendszertechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, navigációs- és leszállítórendszer üzemeltetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
27. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0815-06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati
szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (repülőterek és leszállóhelyek
fénytechnikai rendszerismeretek alkalmazása, fénytechnikai rendszerek és
eszközök üzemeltetése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Repülőterek, leszállóhelyek fénytechnikai rendszerismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító fénytechnikai rendszer üzemeltetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
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28. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0816-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő, helikopter
sárkány-hajtómű szerelő ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
29. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0817-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Repülőgépek üzembentartása, hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és
rendszerei ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Repülőgép aerodinamikája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és rendszerei ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
30. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0818-06 Sárkány-hajtómű ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő ágazati
szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helikopter üzembentartása, helikopter hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és
rendszerismeret alkalmazása
190

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helikopter aerodinamikája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Helikopter hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és rendszerismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
31. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0819-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek, szakmai (üzemeltetői
szakmai, gépipari és elektronikai) alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kémia és anyagismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
32. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0820-06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakharcászat és vegyivédelmi technikai eszközök üzemben tartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
191

Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
33. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2175-06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakirányú alapismeretek (villamossági alapismeretek, gépipari alapismeretek,
műszaki rajz, munka- és környezetvédelem)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
34. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2176-06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő, harcjárműszerelő, műszaki gépszerelő
ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ágazati alapismeretek (javítási alapismeretek, szerkezettani alapismeretek,
üzemeltetési alapismeretek)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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35. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2177-06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, gép- és kerekes harcjármű technikai
ismeret, gép- és kerekes harcjármű üzembentartása) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (szakharcászat, gép- és kerekes harcjármű technikai ismeret,
gép- és kerekes harcjármű üzembentartása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gép- és kerekes harcjárművek üzembentartásával kapcsolatos szabályok ismerete,
gép- és kerekes harcjárművek technikai ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
36. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2178-06 Szerelő ágazat harcjárműszerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, harckocsi és lánctalpas harcjármű
technikai ismeret, harckocsi és lánctalpas harcjármű üzembentartása) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (szakharcászat, harckocsi és lánctalpas harcjármű technikai
ismeret, harckocsi és lánctalpas harcjármű üzembentartása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harckocsi és lánctalpas harcjármű üzembentartásával kapcsolatos szabályok
ismerete, harckocsi és lánctalpas harcjárművek technikai ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
37. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2179-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fegyverzettechnikai alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzembentartási alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
38. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2180-06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szerkezettani ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Típusismeret és szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Komplex szakmai szakharcászati és üzembentartási feladatok
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 60%
39. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2181-06 Szerelő ágazat műszakigép-szerelő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai feladatok (szakharcászat, műszaki gépek szerkezettana, műszaki gépek
üzemeltetése és fenntartása, műszaki gépek javítása) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszaki támogatás és a műszaki NATO-jelek alapvető ismerete, a műszaki gépek
főbb szakharcászati adatainak és technikai rendszereinek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szakmai ismeretek (műszaki gépek szerkezettana, műszaki gépek üzemeltetése és
fenntartása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
40. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2182-06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fegyvernemi alapismeretek felmérése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szárazföldi haderőnem fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége,
eszközei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
41. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2183-06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (ABV-védelmi szakmai ismeretek) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
ABV-védelmi szakmai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
42. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2184-06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (szakharcászat) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Híradástechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Elektronikai hadviselés típusismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
43. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2185-06 Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (harcászat, haditechnikai ismeretek, csapatkiképzés módszertana)
végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
44. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2186-06 Parancsnoki ágazat könnyűlövész ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (harcászat, haditechnikai ismeretek, csapatkiképzés módszertana)
végrehajtása
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
45. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2187-06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kezelői feladatok ellátása, szakharcászat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
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46. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2188-06 Parancsnoki ágazat műszaki ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (műszaki szakmai ismeretek, csapatkiképzés módszertana)
végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Műszaki szakmai ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
47. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2189-06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex vizsga (szakharcászat, lövéstan, harcszolgálat,
módszertana) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc

csapatkiképzés

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakharcászati ismeretek (harcászat-lövéstan, bemérés, fegyverzettechnika,
harcszolgálat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Technikai ismeretek (harcászat-lövéstan,
harcszolgálat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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bemérés,

fegyverzettechnika,

Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
48. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2190-06 Parancsnoki ágazat felderítő ágazati szaktevékenységek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex felderítő szakfeladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A katonai felderítés elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Más országok hadseregeinek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat
rádióállomás-üzemeltető) megnevezésű 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 átvitelés kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető) megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
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12. vizsgarész: 5%
13. vizsgarész: 10%
15. vizsgarész: 30%
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat
elektronikai műszerész) megnevezésű 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 informatikairendszer üzemeltető ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltető) megnevezésű
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. (műszerész ágazat
lokátorműszerész) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
19. vizsgarész: 10%
20. vizsgarész: 30%
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
rakétaműszerész) megnevezésű 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 üzemeltető) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
12. vizsgarész: 5%
24. vizsgarész: 10%
25. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
navigációs rendszer üzemeltető) megnevezésű 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 üzemeltető) megnevezésű szakképesítéshez rendelt 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 szerelő) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 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 műszertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 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 szerelő) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek
súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
3. vizsgarész: 5%
4. vizsgarész: 10%
7. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű
ágazat repülőgép sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű 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-hajtómű
ágazat helikopter sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű 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) megnevezésű 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) megnevezésű 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) megnevezésű 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
felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő) megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
22. vizsgarész: 15%
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23. vizsgarész: 30%
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (vegyivédelmi technikai
üzemeltető ágazat vegyivédelmi technikai üzemeltető) megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
31. vizsgarész: 15%
32. vizsgarész: 30%
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
gépjármű szerelő) megnevezésű 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. (szerelő ágazat
harcjármű szerelő) megnevezésű 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. (szerelő ágazat
műszakigép-szerelő) megnevezésű 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. (szerelő ágazat
fegyverműszerész) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
33. vizsgarész: 5%
37. vizsgarész: 10%
38. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
ABV-védelmi) megnevezésű 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 hadviselés) megnevezésű 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) megnevezésű 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
könnyűlövész) megnevezésű 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) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 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
műszaki) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
46. vizsgarész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
tüzér) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
47. vizsgarész: 30%
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
felderítő) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 5%
40. vizsgarész: 15%
48. vizsgarész: 30%
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Honvéd
tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés képzéséhez beszámítható
előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomásüzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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2. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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3. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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4. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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5. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
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Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi kiürítés,
sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
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A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
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Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
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A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb..) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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10. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
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A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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11. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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12. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
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Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb..)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
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A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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14. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
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A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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15. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
252

A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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16. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
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A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

255

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és kölcsönös
segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
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A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
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Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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22. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése

277

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai híradásszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket, az információés informatikai biztonság szabályait
Törzsmunkája során, NATO híradó jeleket-jelzéseket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
információvédelem, a harcbiztosítás rendszabályai
C típus A hírrendszerrel szemben támasztott követelmények
D típus A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálat felépítése, kapcsolatrendszere
C típus A híradó szolgálati személyek feladatai
C típus A NATO híradó jelek-jelzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint NATO jelek és jelzések értelmezése
5. szint Híradó és informatikai NATO jelek és jelzések értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Blokkvázlat készítése leírásból 5%
Térképes rajz értelmezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
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A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai híradás fogalma, helye és szerepe a csapatok vezetésében
A hírrendszer fogalma, elemei, azok fontosabb jellemzői
A hírközpontok felosztása, alapvető feladataik
A hírrendszer irányításának rendje
A hírrendszer és különböző híradóvonalak megszervezésének módjai
A híradó szolgálati személyek alá- és fölérendeltségi viszonyai, kötelmei, okmányai, a
szolgálat ellátásának rendje
Elektronikai hadviselés alapjai, rádióelektronikai hadviselés jelentősége
Az elektronikus információvédelem, a rejtjeltevékenység fogalma, területei
Az MH híradó és informatikai szolgálat felépítése, szervezeti elemei NATO híradó
alapjelek, jelölések
Egy típusszázad (szakasz) szervezete, fegyverzete, harcrendje, harcfeladatai és híradása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A híradó szerződéses legénységi állomány harckiképzésének rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
280

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai kiképzés és nevelés értelmezése, a harckiképzés fogalma, célja, rendszere
A harckiképzés tervezésének alapjai
A kiképzési adatokat tartalmazó okmányrendszer
A foglalkozásvezető foglalkozásra történő közvetlen felkészülése, a foglalkozási jeggyel
kapcsolatos tartalmi és formai követelmények
A szerződéses legénységi állomány kiképzésének folyamata, az általános katonai kiképzés
és a szakkiképzés szervezeti formái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános katonai kiképzés oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Terep
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzési módszer és eszköz fogalma
A szolgálati szabályzat és szabályismeret, az alaki kiképzés és az általános lőkiképzés
oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési ágak oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalapozó és a szakharcászati kiképzés oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozásvezetési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 55%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános katonai (szolgálati szabályzat és szabályismeret, alaki kiképzés, általános
lőkiképzés) és szakkiképzési foglalkozásvezetési gyakorlatok végrehajtása

283

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Átvitel-technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az összeköttetésnek megfelelő antenna kiválasztásának szabályai
D típus Az ISDN technika szolgáltatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átvitel-technikai alapfogalmak: jel, zaj, csatorna, hír
Az elektromágneses hullámterjedés elve
Az elektromágneses rezgések, elektromos hullámok terjedése vezetőkben, térben
Alapfogalmak
Elektromágneses spektrum
Az alkalmazott antennarendszerek, azok iránykarakterisztikái
Az antennák működése és tulajdonságai, impedancia, sugárzási ellenállás, sugárzási
jelleggörbe, félhullámú dipól, tárcsás kúpantenna, botantenna, jelleggörbék,
A modulációs módok alkalmazása AM, FM, impulzus modulációk, fázismoduláció
Multiplexelés ( idő-, frekvenciaosztás)
A rádiórendszerek felépítése
Az alkalmazott üzemmódok (szimplex, duplex) elvei
Rádiófrekvenciás, mikrohullámú átvitel
A kapcsolástechnikai eszközök rendeltetése, típusai (analóg, digitális)
Rendszeresített vezetéktípusok, végberendezések
Távbeszélő rendszer, előfizetői hurok
A hálózati működés alapjai
Célja, alkalmazása, alapfogalmak
Hálózati struktúra
Az ISDN, ADSL, ATM rendszerek, szolgáltatások
A mikrohullámú rendszerek alapjai
A mikrohullámú távközlési rendszerek felépítése és működése
A műholdas távközlés alapfogalmai, a műholdas távközlési rendszerek felépítése,
működési elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióforgalmazási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási szöveg megértése
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási beszédkészség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás alapjai
Rádióforgalmazás angol nyelven
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az informatikai biztonság megteremtésének eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
287

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információbiztonság megteremtésének eszközei
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózatok fejlesztése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai hálózatok fejlesztésének és üzemeltetésének alapvető eljárásai és
Az informatika hálózatok katonai alkalmazásának lehetőségei, alapvető követelményei
Az IP technológia
Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai rádiótechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a rádióeszközök, eszközkomplexumok telepítésével kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti a rádióeszközöket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
Hírváltási feladatokat hajt végre
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A katonai rádiótechnikai alapfogalmak alkalmazása
C típus A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatok
C típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai
A típus A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
A típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kidolgozása, kulturált és
pontos vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai rádiótechnikai alapfogalmak pontos alkalmazása
A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatok
A rádióeszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai, telepítési helyének helyes
kiválasztása, szabályos telepítése és üzemeltetése
A rádióeszközök és eszközkomplexumok energiaforrásai, áramellátási rendszerei,
valamint szabályos telepítése és kezelése
Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor történő betartása
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölésének
módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádióeszközök és eszközkomplexumok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a rádióeszközöket, eszközkomplexumokat
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Hírváltási feladatokat hajt végre
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
D típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kidolgozása, kulturált és
pontos vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 55%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítése és üzemeltetése
A rádióeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazása
A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályos végrehajtása
Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása
Az információvédelmi rendszabályok betartásának gyakorlása
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádiórendszer-technika üzemeltetésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Szervezi a rádióeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmi feladatainak szabályos
végrehajtását
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai alkalmazása
B típus A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályai
C típus A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai
C típus A rádióforgalmazásban használatos kódok és rövidítések alkalmazásának szabályai
D típus A technikai normakövetelmények
D típus A gépírás normakövetelményei
C típus Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban
C típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Gépírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszerei, azok kidolgozása, kulturált
és pontos vezetése
A rádióforgalmazásban használatos kódok és rövidítések
Az információ továbbításának rendje, szabályai különböző üzemmódokban
A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai
Technikai és gépírási normakövetelmények
Az osztályos fokozatok és a mestervizsga követelményei
A rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének kiválasztásával szemben
támasztott követelmények
A telepítési grafikon értelmezése, feladatai
A rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítésének és üzemeltetésének szabályai,
rendszertechnikai alkalmazásai, csatlakozási lehetőségei a hírközpont elemeihez, őrzésvédelmével kapcsolatos előírások és feladatok
A telepített rádióeszközök és eszközkomplexumok üzemeltetése és a rádióelektronikaiharctevékenységgel összefüggő feladatok
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
A rádióeszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosításának feladatai
Az anyagi fegyelem betartásának feladatai
A káreljárás lefolytatásának szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádiórendszer-technika üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a rádióeszközöket, eszközkomplexumokat
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
Hírváltási feladatokat hajt végre
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
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Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, és szabályosan lefolytatja a káreljárást
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan, hitelesen
és szabályosan továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
D típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kidolgozása, kulturált és
pontos vezetése
D típus A technikai normakövetelmények
D típus A gépírás normakövetelményei
D típus Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D típus Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Kézírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 45%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlása
A rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítése és üzemeltetése, rendszertechnikai
alkalmazása, csatlakozási lehetőségei a hírközpont elemeihez, őrzés-védelme
A rádióeszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kidolgozása, kulturált és
pontos vezetése
Rádióforgalmazási kódok és rövidítések alkalmazása
Az információ továbbításának rendje, szabályai különböző üzemmódokban
Hírváltási feladatok, technikai és gépírási normakövetelmények végrehajtása
Rádióelektronikai-harctevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtása
Gyakori meghibásodások felismerése, azok kezelői szintű javítása
Logisztikai biztosítás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

30. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0802-06

Híradó
szakharcászati
rendszergyakorlat

azonosítója

szk

351/3.1/0802-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó szakharcászati rendszergyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan, hitelesen
és szabályosan továbbít
Szervezi a rádióeszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmi feladatainak szabályos
végrehajtását
Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott állomásokmányokat
Irányítja és ellenőrzi az állomást kiszolgáló személyzet munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai feladatai
D típus A rádióeszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosítása
B típus A III. osztályos fokozat teljesítésének követelményei
B típus A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
D típus Az anyagi fegyelem
D típus A káreljárás szabályai
D típus Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D típus Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Gépírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A menetparancs tartalma, kiadása
A menet végrehajtásával kapcsolatos biztonsági rendszabályok
Menet végrehajtása a megindulási körletből a gyakorlat színhelyére
Szemrevételezés végrehajtása
A híradó eszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének kiválasztása
Telepítési parancs tartalma, kiadása
Telepítés végrehajtása telepítési grafikon alapján
Telepítés, álcázása és üzemeltetése
A híradó és informatikai vonalak, hálózatok létesítése, rendszertechnikai csatlakozások
végrehajtása
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
A telepített híradó eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmével kapcsolatos
előírások és feladatok
Az okmányrendszer kulturált és pontos vezetése
A technikai normagyakorlatok, hírváltási feladatok végrehajtása feladatlap alapján
A forgalmazásban használatos kódok és rövidítések, az információ továbbításának rendje,
szabályai különböző üzemmódokban
A III. osztályos fokozat követelményeinek teljesítése
A rádióelektronikai-harctevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtása
A gépírás normakövetelményei gyakorlása
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
A híradó eszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosításának feladatai
A híradó eszközök, eszközkomplexumok, híradó és informatikai hálózatok bontása
Részleges karbantartási feladatok végrehajtása
A telepítési hely elhagyása Környezetvédelmi szabályok betartása
Menet végrehajtása a gyakorlat színhelyéről a megindulási körletbe
Teljes karbantartási és tárolási feladatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0802-06

Általános katonai és
szakmai gyakorlat

azonosítója

szk

351/4.1/0802-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0802-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános katonai és szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának katonai és szakmai tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 90%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervezett első beosztás ellátásához szükséges általános katonai és szakmai feladatok
értelmezése (feladatlap, elfoglaltsági terv)
A tervezett első beosztásban, a napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges
tevékenységek gyakorlása
Az általános katonai és szakmai gyakorlat értékelése
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és
kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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33. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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34. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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35. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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36. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

38. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

39. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
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A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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40. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb..) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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41. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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42. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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43. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb..)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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44. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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45. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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46. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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47. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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48. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
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Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái

346

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai híradásszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket, az információés informatikai biztonság szabályait
Törzsmunkája során, NATO híradó jeleket-jelzéseket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
információvédelem, a harcbiztosítás rendszabályai
C típus A hírrendszerrel szemben támasztott követelmények
D típus A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálat felépítése, kapcsolatrendszere
C típus A híradó szolgálati személyek feladatai
C típus A NATO híradó jelek-jelzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint NATO jelek és jelzések értelmezése
5. szint Híradó és informatikai NATO jelek és jelzések értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Blokkvázlat készítése leírásból 5%
Térképes rajz értelmezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
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A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai híradás fogalma, helye és szerepe a csapatok vezetésében
A hírrendszer fogalma, elemei, azok fontosabb jellemzői
A hírközpontok felosztása, alapvető feladataik
A hírrendszer irányításának rendje
A hírrendszer és különböző híradóvonalak megszervezésének módjai
A híradó szolgálati személyek alá- és fölérendeltségi viszonyai, kötelmei, okmányai, a
szolgálat ellátásának rendje
Elektronikai hadviselés alapjai, rádióelektronikai hadviselés jelentősége
Az elektronikus információvédelem, a rejtjeltevékenység fogalma, területei
Az MH híradó és informatikai szolgálat felépítése, szervezeti elemei NATO híradó
alapjelek, jelölések
Egy típusszázad (szakasz) szervezete, fegyverzete, harcrendje, harcfeladatai és híradása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A híradó szerződéses legénységi állomány harckiképzésének rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai kiképzés és nevelés értelmezése, a harckiképzés fogalma, célja, rendszere
A harckiképzés tervezésének alapjai
A kiképzési adatokat tartalmazó okmányrendszer
A foglalkozásvezető foglalkozásra történő közvetlen felkészülése, a foglalkozási jeggyel
kapcsolatos tartalmi és formai követelmények
A szerződéses legénységi állomány kiképzésének folyamata, az általános katonai kiképzés
és a szakkiképzés szervezeti formái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános katonai kiképzés oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Terep
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzési módszer és eszköz fogalma
A szolgálati szabályzat és szabályismeret, az alaki kiképzés és az általános lőkiképzés
oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési ágak oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalapozó és a szakharcászati kiképzés oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozásvezetési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 55%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános katonai (szolgálati szabályzat és szabályismeret, alaki kiképzés, általános
lőkiképzés) és szakkiképzési foglalkozásvezetési gyakorlatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

57. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Átvitel-technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az összeköttetésnek megfelelő antenna kiválasztásának szabályai
D típus Az ISDN technika szolgáltatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átvitel-technikai alapfogalmak: jel, zaj, csatorna, hír
Az elektromágneses hullámterjedés elve
Az elektromágneses rezgések, elektromos hullámok terjedése vezetőkben, térben
Alapfogalmak
Elektromágneses spektrum
Az alkalmazott antennarendszerek, azok iránykarakterisztikái
Az antennák működése és tulajdonságai, impedancia, sugárzási ellenállás, sugárzási
jelleggörbe, félhullámú dipól, tárcsás kúpantenna, botantenna, jelleggörbék,
A modulációs módok alkalmazása AM, FM, impulzus modulációk, fázismoduláció
Multiplexelés ( idő-, frekvenciaosztás)
A rádiórendszerek felépítése
Az alkalmazott üzemmódok (szimplex, duplex) elvei
Rádiófrekvenciás, mikrohullámú átvitel
A kapcsolástechnikai eszközök rendeltetése, típusai (analóg, digitális)
Rendszeresített vezetéktípusok, végberendezések
Távbeszélő rendszer, előfizetői hurok
A hálózati működés alapjai
Célja, alkalmazása, alapfogalmak
Hálózati struktúra
Az ISDN, ADSL, ATM rendszerek, szolgáltatások
A mikrohullámú rendszerek alapjai
A mikrohullámú távközlési rendszerek felépítése és működése
A műholdas távközlés alapfogalmai, a műholdas távközlési rendszerek felépítése,
működési elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióforgalmazási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási szöveg megértése
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási beszédkészség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás alapjai
Rádióforgalmazás angol nyelven
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

58. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az informatikai biztonság megteremtésének eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információbiztonság megteremtésének eszközei
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózatok fejlesztése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai hálózatok fejlesztésének és üzemeltetésének alapvető eljárásai és
Az informatika hálózatok katonai alkalmazásának lehetőségei, alapvető követelményei
Az IP technológia
Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

59. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Átvitel- és kapcsolástechnikai alapeszköz-ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, eszközkomplexumok telepítésével
kapcsolatos feladatokat
Üzemelteti az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközöket, eszközkomplexumokat
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
Hírváltási feladatokat hajt végre
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A katonai átvitel- és kapcsolástechnikai alapfogalmak alkalmazása
C típus A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatok
C típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai
A típus A telepítési helyek kiválasztásának szabályai
A típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és
üzemeltetése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek
kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai rádiótechnikai alapfogalmak pontos alkalmazása
A rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai feladatok
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szolgáltatásai,
telepítési helyének helyes kiválasztása, szabályos telepítése és üzemeltetése
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok energiaforrásai,
áramellátási rendszerei, valamint szabályos telepítése és kezelése
Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor történő betartása
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölésének
módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközöket, eszközkomplexumokat
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Hírváltási feladatokat hajt végre
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és
üzemeltetése
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
D típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek
kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 55%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítése és
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai
alkalmazása
A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályos végrehajtása
Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása
Az információvédelmi rendszabályok betartásának gyakorlása
A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Az átvitel- és kapcsolástechnikai rendszer üzemeltetésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a rádióelektronikai-harctevékenységgel kapcsolatos szervezési és technikai
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Szervezi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmi
feladatainak szabályos végrehajtását
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan lefolytatja a káreljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok rendszertechnikai
alkalmazása
B típus A hírközpont elemeihez történő csatlakozás szabályai
C típus A hírváltási feladatokat végrehajtásának szabályai
C típus A forgalmazásban használatos kódok és rövidítések alkalmazásának szabályai
D típus A technikai normakövetelmények
D típus A gépírás normakövetelményei
C típus Az információ gyors, hiteles és szabályos továbbítása különböző üzemmódokban
C típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmi
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Gépírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszerei,
azok kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
A forgalmazásban használatos kódok és rövidítések
Az információ továbbításának rendje, szabályai különböző üzemmódokban
A hírváltási feladatok végrehajtásának szabályai
Technikai és gépírási normakövetelmények
Az osztályos fokozatok és a mestervizsga követelményei
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének
kiválasztásával szemben támasztott követelmények
A telepítési grafikon értelmezése, feladatai
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítésének és
üzemeltetésének szabályai, rendszertechnikai alkalmazásai, csatlakozási lehetőségei a
hírközpont elemeihez, őrzés-védelmével kapcsolatos előírások és feladatok
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok üzemeltetése és a
rádióelektronikai-harctevékenységgel összefüggő feladatok
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok logisztikai
biztosításának feladatai
Az anyagi fegyelem betartásának feladatai
A káreljárás lefolytatásának szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Az átvitel- és kapcsolástechnikai rendszer üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközöket, eszközkomplexumokat
Üzemelteti a híradó és informatikai rendszerelemeket
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
Hírváltási feladatokat hajt végre

382

Behatárol kezelői szintű hibákat, üzemelési rendellenességeket, azokat kiküszöböli
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
Betartja és betartatja az anyagi fegyelmet, szabályosan lefolytatja a káreljárást
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan, hitelesen
és szabályosan továbbít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és
üzemeltetése
B típus A kezelői szintű hibák, üzemelési rendellenességek behatárolása, azok kiküszöbölése
D típus Az információvédelmi rendszabályok üzemeltetéskor
D típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek
kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
D típus A technikai normakövetelmények
D típus A gépírás normakövetelményei
D típus Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D típus Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Kézírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 45%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlása
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítése és
üzemeltetése, rendszertechnikai alkalmazása, csatlakozási lehetőségei a hírközpont
Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek
kidolgozása, kulturált és pontos vezetése
Forgalmazási kódok és rövidítések alkalmazása
Az információ továbbításának rendje, szabályai különböző üzemmódokban
Hírváltási feladatok, technikai és gépírási normakövetelmények végrehajtása
Rádióelektronikai-harctevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtása
Gyakori meghibásodások felismerése, azok kezelői szintű javítása
Logisztikai biztosítás

383
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó szakharcászati rendszergyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszertechnikai szemlélettel végzi a híradó eszközök és eszközkomplexumok
alkalmazói és felhasználói szintű kiszolgálását
Végzi a híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai
Hírváltási feladatokat hajt végre
Megfelel a III. osztályos fokozat követelményeinek
A szolgáltatások maximális kihasználásával közleményeket gyorsan, pontosan, hitelesen
és szabályosan továbbít
Szervezi az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök, eszközkomplexumok őrzés-védelmi
feladatainak szabályos végrehajtását
Szabályosan és pontosan vezeti az általa kidolgozott állomásokmányokat
Irányítja és ellenőrzi az állomást kiszolgáló személyzet munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó és informatikai hálózatokhoz történő csatlakozások rendszertechnikai feladatai
D típus Az átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosítása
B típus A III. osztályos fokozat teljesítésének követelményei
B típus A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
D típus Az anyagi fegyelem
D típus A káreljárás szabályai
D típus Az ügyeleti szolgálatok megszervezése
D típus Az állomást kiszolgáló személyzet irányításának, ellenőrzésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
5. szint Gépírás
5. szint Diagram olvasása, értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
5. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
5. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 5%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A menetparancs tartalma, kiadása
A menet végrehajtásával kapcsolatos biztonsági rendszabályok
Menet végrehajtása a megindulási körletből a gyakorlat színhelyére
Szemrevételezés végrehajtása
A híradó eszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének kiválasztása
Telepítési parancs tartalma, kiadása
Telepítés végrehajtása telepítési grafikon alapján
Telepítés, álcázása és üzemeltetése
A híradó és informatikai vonalak, hálózatok létesítése, rendszertechnikai csatlakozások
végrehajtása
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával kapcsolatos
tevékenységek
A telepített híradó eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmével kapcsolatos
előírások és feladatok
Az okmányrendszer kulturált és pontos vezetése
A technikai normagyakorlatok, hírváltási feladatok végrehajtása feladatlap alapján
A forgalmazásban használatos kódok és rövidítések, az információ továbbításának rendje,
szabályai különböző üzemmódokban
A III. osztályos fokozat követelményeinek teljesítése
A rádióelektronikai-harctevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtása
A gépírás normakövetelményei gyakorlása
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
A híradó eszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosításának feladatai
A híradó eszközök, eszközkomplexumok, híradó és informatikai hálózatok bontása
Részleges karbantartási feladatok végrehajtása
A telepítési hely elhagyása Környezetvédelmi szabályok betartása
Menet végrehajtása a gyakorlat színhelyéről a megindulási körletbe
Teljes karbantartási és tárolási feladatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

62. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0803-06

Általános katonai és
szakmai gyakorlat

azonosítója

szk

351/4.1/0803-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0803-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános katonai és szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának katonai és szakmai tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 90%
Elemzés készítése tapasztalatokról 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervezett első beosztás ellátásához szükséges általános katonai és szakmai feladatok
értelmezése (feladatlap, elfoglaltsági terv)
A tervezett első beosztásban, a napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges
tevékenységek gyakorlása
Az általános katonai és szakmai gyakorlat értékelése
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai
műszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

64. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

65. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

66. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

397

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

67. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

68. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
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Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

69. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi kiürítés,
sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

70. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
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A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
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Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

71. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
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A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb..) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése

420

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

72. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
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A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

73. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

74. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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0
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sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
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Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb..)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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75. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
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A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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76. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
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A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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77. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója
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351/15.1/0789-06
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
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A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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78. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06
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gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
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A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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79. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója
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sza
sza
sza
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351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
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351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06
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elméletigényes
gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és kölcsönös
segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
438

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
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A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
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Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai híradásszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket, az információés informatikai biztonság szabályait
Törzsmunkája során, NATO híradó jeleket-jelzéseket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
információvédelem, a harcbiztosítás rendszabályai
C típus A hírrendszerrel szemben támasztott követelmények
D típus A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálat felépítése, kapcsolatrendszere
C típus A híradó szolgálati személyek feladatai
C típus A NATO híradó jelek-jelzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint NATO jelek és jelzések értelmezése
5. szint Híradó és informatikai NATO jelek és jelzések értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Blokkvázlat készítése leírásból 5%
Térképes rajz értelmezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 10%
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A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai híradás fogalma, helye és szerepe a csapatok vezetésében
A hírrendszer fogalma, elemei, azok fontosabb jellemzői
A hírközpontok felosztása, alapvető feladataik
A hírrendszer irányításának rendje
A hírrendszer és különböző híradóvonalak megszervezésének módjai
A híradó szolgálati személyek alá- és fölérendeltségi viszonyai, kötelmei, okmányai, a
szolgálat ellátásának rendje
Elektronikai hadviselés alapjai, rádióelektronikai hadviselés jelentősége
Az elektronikus információvédelem, a rejtjeltevékenység fogalma, területei
Az MH híradó és informatikai szolgálat felépítése, szervezeti elemei NATO híradó
alapjelek, jelölések
Egy típusszázad (szakasz) szervezete, fegyverzete, harcrendje, harcfeladatai és híradása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/2.0/0801-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A híradó szerződéses legénységi állomány harckiképzésének rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Híradó eszközkomplexumok alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai kiképzés és nevelés értelmezése, a harckiképzés fogalma, célja, rendszere
A harckiképzés tervezésének alapjai
A kiképzési adatokat tartalmazó okmányrendszer
A foglalkozásvezető foglalkozásra történő közvetlen felkészülése, a foglalkozási jeggyel
kapcsolatos tartalmi és formai követelmények
A szerződéses legénységi állomány kiképzésének folyamata, az általános katonai kiképzés
és a szakkiképzés szervezeti formái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános katonai kiképzés oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tankert
Terep
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzési módszer és eszköz fogalma
A szolgálati szabályzat és szabályismeret, az alaki kiképzés és az általános lőkiképzés
oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési ágak oktatásának módszerei, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A foglalkozás levezetésére történő felkészülés
D típus A kiképzési program tartalma
B típus A foglalkozási jegy elkészítése
C típus A részfoglalkozás-vezetők felkészítése
D típus A foglalkozás logisztikai biztosítása
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalapozó és a szakharcászati kiképzés oktatásának rendszere, módszerei, eszközei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozásvezetési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és levezeti az általános katonai, híradó szakkiképzési foglalkozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános katonai és híradó szakkiképzési foglalkozások levezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 45%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 55%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános katonai (szolgálati szabályzat és szabályismeret, alaki kiképzés, általános
lőkiképzés) és szakkiképzési foglalkozásvezetési gyakorlatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Átvitel-technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az összeköttetésnek megfelelő antenna kiválasztásának szabályai
D típus Az ISDN technika szolgáltatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Terep
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átvitel-technikai alapfogalmak: jel, zaj, csatorna, hír
Az elektromágneses hullámterjedés elve
Az elektromágneses rezgések, elektromos hullámok terjedése vezetőkben, térben
Alapfogalmak
Elektromágneses spektrum
Az alkalmazott antennarendszerek, azok iránykarakterisztikái
Az antennák működése és tulajdonságai, impedancia, sugárzási ellenállás, sugárzási
jelleggörbe, félhullámú dipól, tárcsás kúpantenna, botantenna, jelleggörbék,
A modulációs módok alkalmazása AM, FM, impulzus modulációk, fázismoduláció
Multiplexelés ( idő-, frekvenciaosztás)
A rádiórendszerek felépítése
Az alkalmazott üzemmódok (szimplex, duplex) elvei
Rádiófrekvenciás, mikrohullámú átvitel
A kapcsolástechnikai eszközök rendeltetése, típusai (analóg, digitális)
Rendszeresített vezetéktípusok, végberendezések
Távbeszélő rendszer, előfizetői hurok
A hálózati működés alapjai
Célja, alkalmazása, alapfogalmak
Hálózati struktúra
Az ISDN, ADSL, ATM rendszerek, szolgáltatások
A mikrohullámú rendszerek alapjai
A mikrohullámú távközlési rendszerek felépítése és működése
A műholdas távközlés alapfogalmai, a műholdas távközlési rendszerek felépítése,
működési elve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióforgalmazási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradó eszközöket üzemeltet, átvitel-technikai ismeretek, ISDN technikai szolgáltatások
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási szöveg megértése
B típus Angol nyelven hallott rádióforgalmazási beszédkészség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Stressztűrő képesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nemzeti és nemzetközi rádióforgalmazás alapjai
Rádióforgalmazás angol nyelven
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az informatikai biztonság megteremtésének eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információbiztonság megteremtésének eszközei
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0801-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózatok fejlesztése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai informatikai támogatás feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Gépírás
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Tesztfeladat megoldása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai hálózatok fejlesztésének és üzemeltetésének alapvető eljárásai és
Az informatika hálózatok katonai alkalmazásának lehetőségei, alapvető követelményei
Az IP technológia
Az információbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok
Az ECDL tanfolyam 5-7. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Aktív áramköri elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvi kapcsolási rajzokat olvas és készít a szabványjelölések alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Villamosság és digitális technikai alapismeretek
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Szimbólumrajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéb speciális félvezetők felépítése, fajtái, felhasználása
Elektroncsövek felépítése, működése, karakterisztikái
Bipoláris tranzisztorok munkapont beállítása
Unipoláris tranzisztorok munkapont beállítása
Elektroncsövek munkapont beállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus alapáramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvi kapcsolási rajzokat olvas és készít a szabványjelölések alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Villamosság és digitális technikai alapismeretek
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Blokkvázlat készítés
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz készítés
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félvezető dióda jellemzői, nyitó és záró irányú előfeszítés, karakterisztikák
Bipoláris tranzisztor felépítése, jellemzői, alapkapcsolások, áramok, áramerősítési tényező
Unipoláris tranzisztor felépítése, működése, osztályozása
Térvezérlésű tranzisztorok karakterisztikái
Egyéb speciális félvezetők felépítése, fajtái, felhasználása
Elektroncsövek felépítése, működése, karakterisztikái
Bipoláris tranzisztorok munkapont beállítása
Unipoláris tranzisztorok munkapont beállítása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Impulzustechnikai és akusztikai áramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvi kapcsolási rajzokat olvas és készít a szabványjelölések alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Blokkvázlat készítés
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Impulzusjellemzők
Lineáris és nem lineáris jelformáló áramkörök
Kapcsoló áramkörök, multivibrátorok
Akusztikai alapfogalmak
Hang és jelátalakítók, mechanikai és mágneses jelrögzítés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádió adás és vételtechnika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Blokkvázlat készítés
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4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rádió adás és vétel elve
Rádióadók típusai, tömbvázlat szerinti működése
Rádióvevők típusai, tömbvázlat szerinti működése
Moduláció és demoduláció
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádió és televízió alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Blokkvázlat készítés
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
URH vételtechnika, vevőkészülékek főbb áramköri egységei, hangolása, működése
Televízió adás-vételtechnika alapjai
Fénytani, színelméleti ismeretek
Képjel előállítása, képbontás elve, összetett videó jel kialakítása
Televízió stúdió és adástechnika
Televízió vevőkészülékek áramköri egységei, blokkvázlat szerinti működésük
Színes televíziók főbb áramköri egységei, színes televízió rendszerek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőlabor rendje, műszerismeret, egyen- és váltakozóáramú mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja és betartatja
Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérések és mérőlaborok biztonságtechnikája
Mérőműszer jellemzők, célműszerek, ezek jellemzői
Univerzális analóg és digitális mérőműszerek ismertetése, kezelésük elsajátítása,
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Egyenáram és feszültség mérése, energiaforrások és generátorok jellemzőinek vizsgálata
Transzformátorok és RLC körök váltakozóáramú vizsgálata, mérése
Ezek mérési módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Félvezetők és félvezetős kapcsolások mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diódák, tranzisztorok, FET-ek mérése, karakterisztika felvételük a mért eredmények
alapján
Egyutas, kétutas, Graetz egyenirányítók, stabilizátorok vizsgálata, mérése
Közös EBC és SGD alapkapcsolások jellemzőinek mérése, munkaponti adatok mérése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
AM-FM adó-vevő mérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Blokk-rajz értelmezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az AM-FM adók méréséhez szükséges speciális műszerek kezelésének ismertetése
AM és FM adók mérése blokkvázlat alapján
Rádióvevők mérése
AM és FM berendezések jellemzőinek mérése
Mérési jegyzőkönyv kitöltésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
TINA számítógépes áramkör szimulátor használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Áramkör szimulátor kezelése
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
TINA-szimulátor szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A TINA számítógépes áramkörtervező, szimuláló használata

477

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

92. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0804-06

Elektronikai
eszközök
típusismerete,
kezelése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/3.1/0804-06
351/3.2/0804-06
351/3.3/0804-06
351/3.4/0804-06
351/3.5/0804-06
351/3.6/0804-06
351/3.7/0804-06
351/3.8/0804-06
351/3.9/0804-06
351/3.10/0804-06
351/3.11/0804-06
351/3.12/0804-06

8
7
28
0
7
0
16
0
0
0
8
0

0
0
0
0
0
0
0
18
8
0
0
7

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
8
0
8
138
0
0
0
15
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Távbeszélő technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű távbeszélő összeköttetés és építő elemei
Helyi telepes (LB) táplálási elv, központi telepes (CB) táplálási elv
A távbeszélő készülékek részszerelvényei
LB és CB készülékek felépítése, kapcsolása
A katonai tábori távbeszélő készülékek harcászati-technikai adatai, szerkezeti felépítése,
kezelőszervei, működése kapcsolási rajz alapján LB és CB üzemmódban
Távbeszélők kisközpontok (alegységszintű) harcászati-technikai adatai, szerkezeti
felépítése, kezelőszervei, kezelése, működése, hívás, hívás fogadás, illetve távbeszélő
készülékek kapcsolásának szempontjából
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
URH rádió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységeknél rendszeresített URH rádió (R-107, R-159, R-1260) főbb jellemzői,
felépítésük, kezelő szerveik, üzemmódjaik
Hangolás, kezelés gyakorlása, különböző üzemmódban és vezérlési változatokban
A rendszeresített kisteljesítményű (alapegység) URH rádió (R-107), a rádió adó-vevő
harcászat-technikai adatai blokkvázlat szerinti működése
479

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióállomás ismeret 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Rádióeszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az R-142 rádióállomás rendeltetése, alkalmazása, főbb harcászati-technikai adatai, a
rádióállomás rendszertechnikai felépítése
Az R-142 táprendszere
TET (töltő elosztó tábla), az ET (feszültség elosztó tábla) egységek rendeltetése,
Az R-142 rádióállomás kommutációs rendszere, RP (rádiós pult), PP (parancsnoki pult),
TP (tiszti pult) valamint a TIP (távírópult) rendeltetése, szolgáltatásuk és kezelő szerveik
Az R-130 rádió adó-vevő kezelése, kezelő szervek ismertetése, hangolás, üzemmódok
megvalósítása
Az R-130 rádió adó-vevő elvi működése, részletes blokkvázlat alapján
Az R-111 FM rádió adó-vevő kezelése, kezelőszervei, hangolás, üzemmódok
megvalósítása
Az R-111 elvi működése a rádió adó-vevő harcászat-technikai adatai blokkvázlat szerinti
Az R-809 rádió-vevő kezelése, kezelőszervei, hangolás, üzemmódok megvalósítása
Az R-809 rádió adó-vevő működése blokkvázlat alapján
Az R-012, R-011, R-0140 szelektív hívó, távíró előtét és gyorsító rendeltetése és kezelése
A P-590 a távíró kódadó, P-180, segédberendezések a VE vezérlőegység, az AMM
(antennameghajtó mechanizmus), AIEZ (zenitantenna illesztő) rendeltetése, kezelése,
valamint a BB (belső beszélgető) rendszer kezelése
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Az R-142 rádióállomás komplex üzemeltetése: antennatelepítés, összeköttetés felvétel,
üzemeltetés rádióirányban, forgalmi szolgálat szabályai, betartásának gyakorlása,
antennabontás, karbantartás, málházás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióállomás ismeret 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Rádióeszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az R-142 rádióállomás rendeltetése, alkalmazása, főbb harcászati-technikai adatai, a
rádióállomás rendszertechnikai felépítése
Az R-142 táprendszere TET (töltő elosztó tábla) az ET (feszültség elosztó tábla) egységek
rendeltetése, kezelőszervei
Az R-142 rádióállomás kommutációs rendszere, RP (rádiós pult), PP (parancsnoki pult),
TP (tiszti pult) valamint a TIP (távírópult) rendeltetése, szolgáltatásuk és kezelő szerveik
Az R-130 rádió adó-vevő kezelése, kezelő szervek ismertetése, hangolás, üzemmódok
megvalósítása
Az R-130 rádió adó-vevő elvi működése, részletes blokkvázlat alapján
Az R-111 FM rádió adó-vevő kezelése, kezelőszervei, hangolás, üzemmódok
megvalósítása
Az R-111 elvi működése a rádió adó-vevő harcászat-technikai adatai blokkvázlat szerinti
Az R-809 rádió-vevő kezelése, kezelőszervei, hangolás, üzemmódok megvalósítása
Az R-809 rádió adó-vevő működése blokkvázlat alapján
Az R-012, R-011, R-014D szelektív hívó, távíró előtét és gyorsító rendeltetése és kezelése
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A P-590 a távíró kódadó, P-180, segédberendezések a VE vezérlőegység, az AMM
(antennameghajtó mechanizmus), AIEZ (zenitantenna illesztő) rendeltetése, kezelése,
valamint a BB (belső beszélgető) rendszer kezelése
Az R-142 rádióállomás komplex üzemeltetése: antennatelepítés, összeköttetés felvétel,
üzemeltetés rádióirányban, forgalmi szolgálat szabályai, betartásának gyakorlása,
antennabontás, karbantartás, málházás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiókészülékek üzemképességének ellenőrzése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai rádiókészülékek üzemképességének ellenőrzése, jellemző főbb paraméterek,
műszeres ellenőrzések, a katonai rádiókészülékek javítási sorrendje, hibabehatárolás
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A katonai híradó berendezések üzemeltetése, mérés és javítása során betartandó élet-és
balesetvédelmi előírások
A katonai rádió adó-vevő berendezések célberendezései (S-123, C-542)
A katonai rádió berendezések hibabehatárolásának javításának általános elvei
Az R-130 rádió adó-vevő működőképesség ellenőrzése, adó-vevő paraméterek műszeres
ellenőrzése, adó kimenő teljesítmény, vevőérzékenység, frekvenciapontosság ellenőrzése,
mérési jegyzőkönyv kitöltése
Az R-111 rádió adó-vevő működőképességének ellenőrzése, adó-vevő paraméterek
műszeres ellenőrzése, adó ki-menőteljesítmény, frekvencialöket, vevőérzékenység,
frekvenciapontosság ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése
Az R-123 rádió adó-vevő működőképességének ellenőrzése, adó-vevő paraméterek
műszeres ellenőrzése, adó kimenő teljesítmény, frekvencialöket, vevőérzékenység,
frekvenciapontosság ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.6/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiókészülékek üzemképességének ellenőrzése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
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8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az R-130 rádió adó-vevő működőképesség ellenőrzése, adó-vevő paraméterek műszeres
ellenőrzése, adó kimenő teljesítmény, vevőérzékenység, frekvenciapontosság ellenőrzése,
mérési jegyzőkönyv kitöltése
Az R-111 rádió adó-vevő működőképességének ellenőrzése, adó-vevő paraméterek
műszeres ellenőrzése, adó kimenőteljesítmény, frekvencialöket, vevőérzékenység,
frekvenciapontosság ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése
Az R-123 rádió adó-vevő működőképességének ellenőrzése, adó-vevő paraméterek
műszeres ellenőrzése, adó kimenőteljesítmény, frekvencialöket, vevőérzékenység,
frekvenciapontosság ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv kitöltése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.7/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiórelé ismeret 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az R-1406 rádiórelé állomás rendeltetése, alkalmazása, főbb harcászat-technikai adatai, a
rádiórelé állomás rendszertechnikai felépítése
Az R-1406 rádiórelé állomás működése, részletes blokkvázlat alapján
“Z” egység működése blokkvázlat alapján
“B” egység működése blokkvázlat alapján
“F” egység működése blokkvázlat alapján
H-6 M működése blokkvázlat alapján adás és vételágban 123-as számú üzemmódban
Az R-1406 rádiórelé állomás komplex üzemeltetése
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VT-6 vivőző berendezés harcászat-technikai adatai, VT-6 kezelőszervei,
üzembehelyezése, üzemeltetése, beszabályozása, gyakorlása VT-6 működése blokkvázlat
Az F-2000 géptávíró harcászat-technikai adatai, az F-2000 géptávíró kezelőszervei,
önteszt végrehajtása, üzemmódok gyakorlása, az F-2000 blokkvázlat szerinti felépítése,
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.8/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiórelé ismeret 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az R-1406 rádiórelé állomás rendeltetése, alkalmazása, főbb harcászat-technikai adatai, a
rádiórelé állomás rendszertechnikai felépítése
Az R-1406 rádiórelé állomás működése, részletes blokkvázlat alapján
“Z” egység működése blokkvázlat alapján
“B” egység működése blokkvázlat alapján
“F” egység működése blokkvázlat alapján
H-6 M működése blokkvázlat alapján adás és vételágban 123-as számú üzemmódban
Az R-1406 rádiórelé állomás komplex üzemeltetése
VT-6 vivőző berendezés harcászat-technikai adatai, VT-6 kezelőszervei,
üzembehelyezése, üzemeltetése, beszabályozása, gyakorlása VT-6 működése blokkvázlat
Az F-2000 géptávíró harcászat-technikai adatai, az F-2000 géptávíró kezelőszervei,
önteszt végrehajtása, üzemmódok gyakorlása, az F-2000 blokkvázlat szerinti felépítése,
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.9/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiórelé üzemképességének ellenőrzése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
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Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
4. szint Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai rádiórelé és vivőberendezések üzemképességének ellenőrzése, jellemző
paraméterek, műszeres ellenőrzése, javítása, hibabehatárolása, műszaki minősítő
F-2000 géptávíró berendezés üzemképesség ellenőrzése, és ellenőrzés gyakorlása
VT-6 géptávíró vivőző berendezés üzemképesség ellenőrzése, bevizsgálása
Az R-1406 rádióállomás technikai kiszolgálása, időszakossága
Az R-1406 rádiórelé állomás működőképesség ellenőrzése frekvencialöket, pilot
szintszabályozás rádiós nagyhurokban skálapontosság ellenőrzése vevőérzékenység
ellenőrzése GES zajgenerátorral
Az F egység termosztátjainak hőmérséklet ellenőrzése MET hőmérsékletmérő műszerrel
A H-6 M vivőző berendezés bevizsgálása, tápfeszültség és vivő ellenőrzése,
működőképesség ellenőrzése minden üzemmódban
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.10/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiórelé üzemképességének ellenőrzése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai ismeretek felhasználásával végzi a híradóeszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását
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Alkalmazza a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó műszereket és mérési elveket
A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
A híradó eszközök meghibásodása esetén az üzemeltetési ismereteinek felhasználásával és
a szükséges mérőeszközök alkalmazásával hibabehatárolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
D típus Elektronikai alapismeretek
B típus Mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
4. szint Mérőműszerek kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Blokk-rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai rádiórelé és vivőberendezések üzemképességének ellenőrzése, jellemző
paraméterek, műszeres ellenőrzése, javítása, hibabehatárolása, műszaki minősítő
F-2000 géptávíró berendezés üzemképesség ellenőrzése, és ellenőrzés gyakorlása
VT-6 géptávíró vivőző berendezés üzemképesség ellenőrzése, bevizsgálása
Az R-1406 rádióállomás technikai kiszolgálása, időszakossága
Az R-1406 rádiórelé állomás működőképesség ellenőrzése frekvencialöket, pilot
szintszabályozás rádiós nagyhurokban skálapontosság ellenőrzése vevőérzékenység
ellenőrzése GES zajgenerátorral
Az F egység termosztátjainak hőmérséklet ellenőrzése MET hőmérsékletmérő műszerrel
A H-6 M vivőző berendezés bevizsgálása, tápfeszültség és vivő ellenőrzés
működőképesség ellenőrzés minden üzemmódban
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.11/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Technikai kiszolgálási feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelő tárolással kapcsolatos feladatokat végez
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A saját szakterületének megfelelő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez
A saját szakterületének megfelelő selejtítéssel kapcsolatos feladatokat végez
A beosztásának megfelelő vezetői feladatokat lát el
Részt vesz a híradó szakfeladatok végrehajtásának technikai biztosításában
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
A beosztásának megfelelő szolgálati feladatot lát el (készenlét fokozása, egyéb
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
B típus Szolgálati szabályzat ismeret
C típus Katonai vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állomásparancsnok, technikus feladatai a híradó anyag-technikai kiszolgálás terén
Az elektronikai szolgálat feladata és tagozódása, szerepe az egységes fegyverzettechnikai
biztosítás rendszerében
Az elektronikai anyagi-technikai biztosítás fogalma, és a folyamat rendje
Az elektronikai felszerelési eszközök és anyagok tárolása és szállítása, rendszeréből való
kivonása, selejtítés, kategorizálás, további felhasználás és megsemmisítés, káreljárás
végrehajtása, okmányolása és bizonylati fegyelme
Elektronikai felszerelési eszközök és anyagok nyilvántartása
A nyilvántartás módjai és szintjei, az elektronikai anyag nyilvántartás rendszere, és
felépítése, okmányok készítése, vezetése és kezelése, a nyilvántartás rendje
Elektronikai felszerelési eszközök és anyagok javítás
A javítás fogalma, a javítás rendszere, szervezetei, a javítás folyamata
Elektronikai anyagok javításba adásának és vételének rendje, okmányolási rendszere
Híradóberendezések, eszközök technikai kiszolgálása, 1,2,3, technikai kiszolgálás
tervezése, lefolyásának gyakorlása
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.12/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
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Forgalmazási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
A beosztásának megfelelő szolgálati feladatot lát el (készenlét fokozása, egyéb
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közlemények fajtái, sürgősségi sorrend, közlemények fokozatai
Összeköttetés felvételének szabályai nyílt és zárt csatornákon távbeszélő, géptávíró
üzemmódokban, közlemények továbbításának rendje, összeköttetés meglétének
A szolgálati közlések szabályai
A belépés szabályai a rádió forgalmi rendszerébe
Forgalmazás távbeszélő, géptávíró üzemmódokban a vezérlés és távvezérlés rendje
Kapcsolások végrehajtásának szabályai a távbeszélőközpontban
A forgalmi eseménynapló vezetésének szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és balesetvédelmi oktatás és lágyforrasztás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelmi oktatás, követelmények ismertetése
Lágyforrasztás szerszámai, eszközei
Forrasztás gyakorlása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és balesetvédelmi oktatás és lágyforrasztás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja és betartatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Balesetvédelmi oktatás, követelmények ismertetése
Lágyforrasztás szerszámai, eszközei
Forrasztás gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatott áramköri panel készítése 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
NYÁK lemezek készítésének eszközei, szerszámai
Előrajzolás, maratás, lemosás, fúrás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomtatott áramköri panel készítése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
13 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
NYÁK lemezek készítésének eszközei, szerszámai
Előrajzolás, maratás, lemosás, fúrás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Félvezetős kapcsolások készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
D típus Elektronikai alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz készítés
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyenirányító alapkapcsolások és elemi stabilizátorok építése, mérési jegyzőkönyv
Közös EBC és SGD kapcsolások építése, mérése, jegyzőkönyv készítése
Komplementer teljesítményerősítők építése, váltakozó áramú működés ellenőrzése,
mérése, jegyzőkönyv készítése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.6/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Oszcillátor készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
D típus Elektronikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikai kapcsolási rajz készítés
4. szint Elektronikai szimbólumok, jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
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Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
RC és LC oszcillátorok építése, mérése, jegyzőkönyv készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
B típus Mérések
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Számolási készség
4. szint Mérőműszerek kezelése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Műveletek gyakorlása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai eszközök típus ismerete és kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
B típus Mérések
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Számolási készség
4. szint Mérőműszerek kezelése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Műveletek gyakorlása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0804-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyakorlati feladatok során az elméleti ismereteire alapozva szakmai feladatokat végez
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A mérési eredmények alapján mérési és műszaki minősítési jegyzőkönyveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikai alapismeretek
D típus Elektronikai szakmai gyakorlat
B típus Mérések
D típus Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Blokkvázlat olvasása, értelmezése
4. szint Számolási készség
4. szint Mérőműszerek kezelése
4. szint Rádióeszközök kezelése
4. szint Kapcsolástechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Műveletek gyakorlása 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (katonai informatikairendszer üzemeltető ágazat katonai informatikai-rendszer üzemeltető) megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jelleg
e

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

95. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar
társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a
különböző korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének
biztosításában (harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört
seregei ellen)
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve
a vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány,
törvények, kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét
meghatározó jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége
és lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és
megszüntető okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása,
az őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr
fegyverhasználatának szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és
környezetvédelmi rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása,
a raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a
tevékenység begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés
begyakorlása
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai
(tüzérségi, légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei,
felismerésük jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak
végrehajtása egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások,
légicsapások alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás,
elsősegélynyújtás, sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt
terepszakasz, szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek
során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra
15 - 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0 0
12 0
0 8
0 10
0 0
0 10

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

102. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és
azok rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
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A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászatitechnikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az
"Üríts!", a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok
gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát
dobás szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást
ellenőrző valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat
végrehajtása (lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a
célzás végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1,
FP-2 és ST-10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles
1/a. sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai
éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a
tűzvezetés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok
rendeltetése, működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászatitechnikai jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
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A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a
kiképzésben
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának
ismertetése, gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése,
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
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A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző
adataik, alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai
szennyezés és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak,
védelmi létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai
eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
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Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és
hasi, felső és alsó végtagok sérülése esetén
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A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen
harcérintkezés során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
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A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
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A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének
tulajdonságai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
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A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd
az igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye,
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó
eszközök telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁPn szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása,
felszerelése, feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex
foglalkozásokba tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
550

A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés
szerepe a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény,
eü járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel,
hadifoglyokkal kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása;
menet megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges
tevékenységre; védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra

554

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai
alapismeretek

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk

351/1.1/0790-06
351/1.2/0790-06
351/1.3/0790-06

0
0
0

6
12
10

0
0
0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

113. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási
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Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a
Paint segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP1) harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük
alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség
békefenntartói feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket
és terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
565

Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
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10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-hálózatok felépítése és működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számítógép-hálózatok felépítése és hálózati funkciói
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi és nagytávolságú számítógép-hálózatok funkciójának, kialakításuk elveinek,
felépítésüknek ismertetése

569

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anyagai. A szabványok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógép-hálózatok hardver eszközeinek telepítése és működésük ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi és nagytávolságú számítógép-hálózatok eszközeinek, anyagainak ismertetése
A fontosabb szabványok és hálózati protokollok ismertetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-rendszertechnika elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépek és perifériák felépítése és működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógépek működésének és főbb részegységeinek ismertetése
A hibabehatárolás és elhárítás módszereinek bemutatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-rendszertechnika gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítógépek és perifériák felépítése és működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 80%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógépek működésének és főbb részegységeinek ismertetése
A hibabehatárolás és elhárítás módszereinek bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Programozási és program-kezelési ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A számítástechnikai programok általános felépítésére, működésére, valamint a
programozás alapvető eljárásaira vonatkozó ismeretekre alapozva használja az
általános és speciális katonai programokat, beosztásának megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelő rendszerek funkciója
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A programok felosztása, funkciója, kezelése
A programozás alapvető módszerei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Programozási és program-kezelési ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A számítástechnikai programok általános felépítésére, működésére, valamint a
programozás alapvető eljárásaira vonatkozó ismeretekre alapozva használja az
általános és speciális katonai programokat, beosztásának megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelő rendszerek funkciója
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A programok felosztása, funkciója, kezelése
A programozás alapvető módszerei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatrendszer és adatbázis-kezelési ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az adatbázis-kezelő programokat, valamint elemzéseket, kimutatásokat
készít az adatbázis-kezelő programok által létrehozott adatbázisok felhasználásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelő rendszerek funkciója
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
574

A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatrendszerek felépítése, adatbázis-kezelő rendszerek működése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatrendszer és adatbázis-kezelési ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az adatbázis-kezelő programokat, valamint elemzéseket, kimutatásokat
készít az adatbázis-kezelő programok által létrehozott adatbázisok felhasználásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az adatstruktúrák felépítése, az adatbázis-kezelő rendszerek funkciója
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatrendszerek felépítése, adatbázis-kezelő rendszerek működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai híradásszervezési alapismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Híradó - informatikai központok, szolgálati személyek, okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai híradás fogalma, helye és szerepe a csapatok vezetésében
A hírrendszer fogalma, elemei, azok fontosabb jellemzői
A rádióelektronikai hadviselés alapjai, jelentősége
A futár- és táboriposta híradás alapjai
Az elektronikus információvédelem, a rejtjeltevékenység fogalma, területei
A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálatának felépítése, szervezeti
A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
információvédelem, a harcbiztosítás fogalma, rendszabályai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai híradásszervezési alapismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a hírrendszerrel szemben támasztott követelményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Híradó - informatikai központok, szolgálati személyek, okmányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai híradás fogalma, helye és szerepe a csapatok vezetésében
A hírrendszer fogalma, elemei, azok fontosabb jellemzői
A rádióelektronikai hadviselés alapjai, jelentősége
A futár- és táboriposta híradás alapjai
Az elektronikus információvédelem, a rejtjeltevékenység fogalma, területei
A Magyar Honvédség híradó és informatikai szolgálatának felépítése, szervezeti
A korszerű összfegyvernemi harc, a rádióelektronikai hadviselés, az elektronikus
információvédelem, a harcbiztosítás fogalma, rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladat végrehajtás során alkalmazza a Magyar Honvédségben használt irodai
programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció bemutató programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai, ECDL tanfolyam tananyaga
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0805-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózatok fejlesztése és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Katonai tevékenységek informatikai támogatását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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D típus Katonai tevékenységek informatikai támogatási lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai hálózatok fejlesztésének és üzemeltetésének alapvető eljárásai és
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anyagai, a szabványok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi és nagytávolságú számítógép-hálózatok eszközeinek, anyagainak ismertetése
A fontosabb szabványok és hálózati protokollok ismertetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anyagai, a szabványok
gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyi és nagytávolságú számítógép-hálózatok eszközeinek, anyagainak ismertetése
A fontosabb szabványok és hálózati protokollok ismertetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Word kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben
használt irodai programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezetekben előállított szöveges dokumentumok szerkesztéséhez
szükséges kezelői ismeretek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Excel kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben
használt irodai programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Diagramok kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezetekben előállított táblázatos dokumentumok szerkesztéséhez
szükséges kezelői ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS PowerPoint kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben
használt irodai programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezetekben előállított bemutatók szerkesztéséhez szükséges kezelői
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Access kezelés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben
használt irodai programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezetekben kialakítandó helyi adatbázisok kialakításához és
karbantartásához szükséges kezelői ismeretek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Access kezelés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben
használt irodai programcsomag elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezetekben kialakítandó helyi adatbázisok kialakításához és
karbantartásához szükséges kezelői ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Windows 2000 szerver telepítése és a címtár szolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek
telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 szerver telepítése és hálózati vezérlő funkciója
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Windows 2000 kliens telepítése és beállításai
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek
telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 kliens telepítése és alapvető beállításai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Windows 2000 szerverhez kapcsolódó szolgáltatások alapvető tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek
telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 szerverhez kapcsolódó alapvető szolgáltatások bemutatása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Windows 2000 biztonsági lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapszintű biztonsági
funkcióit és konfigurálja azok beállításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 eszköz, könyvtár és fájlhozzáférés jogosultsági rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Internet és intranet hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az internet és intranet hálózatok felépítése és működése, a hozzájuk kapcsolódó
szerverek, alkalmazások és szabványok (protokollok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Explorer
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konfigurálja és alkalmazza a különböző böngésző és levelező programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Explorer főbb tulajdonságai és kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Outlook és Outlook Express
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konfigurálja és alkalmazza a különböző böngésző és levelező programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Outlook és Outlook Express hálózati alkalmazások főbb tulajdonságai és
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Magyar Honvédség informatikai hálózatainak üzemeltetési rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a katonai informatikai hálózatokat beosztásának megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózati vázlat készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az érvényes üzemeltetési rend ismertetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemeltetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a katonai informatikai hálózatokat beosztásának megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózati vázlat készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetés konkrét feladatai és a kapcsolódó tevékenységek:
szoftvernyilvántartás, telepítés, adaptálás; adatmentés és adatkarbantartás;
jogosultságok és felhasználói profilok beállítása; hibaelhárítás; anyagi-technikai
információbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek; hálózati konfiguráció
megváltoztatása; csatlakozás a nagytávolságú adatátviteli transzport-hálózathoz és az
MH intranethez; internet alkalmazások beállításai; belső elektronikus
levelező rendszer üzemeltetési feladatai; intranet portálok karbantartása, aktualizálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemeltetési okmányok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózati vázlat készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előírt és a célszerűen alkalmazandó üzemeltetési okmányok tartalma, felépítése,
elkészítése, jóváhagyása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A NETVIZ alkalmazási területei és módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar
Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező és dokumentáló szoftverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózattervező alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A NETVIZ előnyei, alkalmazási területei, tulajdonságai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A NETVIZ kezelésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar
Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező és dokumentáló szoftverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózattervező alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A NETVIZ kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A NETVIZ kezelésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar
Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező és dokumentáló szoftverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózattervező alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Rajz készítése leírásból 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A NETVIZ kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Magyar Honvédség hálózat-felügyelete, szabályzói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Diagramok kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség hálózat-felügyeleti rendszere
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A hálózat-felügyelet feladatainak, tevékenységeinek, szoftvereinek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Diagramok kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű informatikai hálózat-felügyeleti rendszer kialakítása, követelményei,
tulajdonságai, feladatai és a kapcsolódó hálózat-felügyeleti szoftverek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A hálózat-felügyelet feladatainak, tevékenységeinek, szoftvereinek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hálózat felügyeleti tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Diagramok kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű informatikai hálózat-felügyeleti rendszer kialakítása, követelményei,
tulajdonságai, feladatai és a kapcsolódó hálózat-felügyeleti szoftverek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazási lehetőségek és sajátosságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a
program alapvető szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térinformatika katonai alkalmazásának területei és sajátosságai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Térinformatikai alkalmazás kezelésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a
program alapvető szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy meghatározott, Windows alatt futtatható térinformatikai alkalmazás kezelése
(MAPINFO vagy ARCVIEW)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Térinformatikai alkalmazás kezelésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a
program alapvető szolgáltatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy meghatározott, Windows alatt futtatható térinformatikai alkalmazás kezelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatikai biztonság alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapszintű biztonsági
funkcióit és konfigurálja azok beállításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vírusirtó alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai biztonság fogalma, követelményei, eljárásai, eszközei, szabályozó
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows 2000 biztonsági funkciói elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapszintű biztonsági
funkcióit és konfigurálja azok beállításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 operációs rendszer biztonsági funkciói
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows 2000 biztonsági funkciói gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapszintű biztonsági
funkcióit és konfigurálja azok beállításait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Windows 2000 operációs rendszer biztonsági funkciói
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Magyar Honvédség informatikai rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus MH informatikai rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózati vázlat olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MH informatikai rendszerei és kapcsolatai (KGIR, KEFIR, légierő, felderítő,
meteorológiai, egészségügyi, vegyi sugár helyzet értékelő, MH Intranet)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO és a tagállamok informatikai rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus NATO informatikai rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hálózati vázlat olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A NATO és a NATO tagállamok fontosabb informatikai rendszerei (NIAR, BiSEC,
LOGFASS, ADAMS, ORBAT)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus MH informatikai stratégiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának tartalma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózat kiépítése elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását,
programösszetevők telepítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vírusirtó alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Informatikai szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A menetparancs tartalma, kiadása
A menet végrehajtásával kapcsolatos biztonsági rendszabályok
Menet végrehajtása a megindulási körletből a gyakorlat színhelyére
Szemrevételezés végrehajtása
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének kiválasztása
Telepítési parancs tartalma, kiadása
Telepítés végrehajtása telepítési grafikon alapján
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok telepítése, álcázása és üzemeltetése
A rendszergyakorlat követelményeinek megfelelő informatikai infrastruktúra kiépítése
Informatikai vonalak, hálózatok létesítése, rendszertechnikai csatlakozások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózat kiépítése gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását,
programösszetevők telepítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vírusirtó alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A menetparancs tartalma, kiadása
A menet végrehajtásával kapcsolatos biztonsági rendszabályok
Menet végrehajtása a megindulási körletből a gyakorlat színhelyére
Szemrevételezés végrehajtása
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok telepítési helyének kiválasztása
Telepítési parancs tartalma, kiadása
Telepítés végrehajtása telepítési grafikon alapján
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok telepítése, álcázása és üzemeltetése
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A rendszergyakorlat követelményeinek megfelelő informatikai infrastruktúra kiépítése
Informatikai vonalak, hálózatok létesítése, rendszertechnikai csatlakozások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.3/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózat üzemeltetése elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását,
programösszetevők telepítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott irodai programcsomag konfigurálása
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott levelező rendszerek konfigurálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Vírusirtó alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Terep
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával
kapcsolatos tevékenységek
A telepített informatikai eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmével
kapcsolatos előírások és feladatok
Katonai célú informatikai szolgáltatások megszervezése és a számítógép-hálózat
üzemeltetése
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kulturált és
pontos vezetése
Informatikai feladatok végrehajtása feladatlap alapján
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosításának feladatai
Az informatikai eszközök, eszközkomplexumok, híradó hálózatok bontása
Részleges karbantartási feladatok végrehajtása
A telepítési hely elhagyása
Környezetvédelmi szabályok betartása
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Menet végrehajtása a gyakorlat színhelyéről a megindulási körletbe
Teljes karbantartási feladatok végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.4/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai hálózat üzemeltetése gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását,
programösszetevők telepítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raj, állomás harckészültségi feladatainak begyakorlásával és fenntartásával
kapcsolatos tevékenységek
A telepített informatikai eszközök és eszközkomplexumok őrzés-védelmével
kapcsolatos előírások és feladatok
Katonai célú informatikai szolgáltatások megszervezése és a számítógép-hálózat
üzemeltetése
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok okmányrendszereinek kulturált és
pontos vezetése
Informatikai feladatok végrehajtása feladatlap alapján
A gyakori meghibásodások felismerésének jelenségei
A kezelői szintű javítások végrehajtásának feladatai
Az informatikai eszközök és eszközkomplexumok logisztikai biztosításának feladatai
Az informatikai eszközök, eszközkomplexumok, híradó hálózatok bontása
Részleges karbantartási feladatok végrehajtása
A telepítési hely elhagyása
Környezetvédelmi szabályok betartása
Menet végrehajtása a gyakorlat színhelyéről a megindulási körletbe
Teljes karbantartási feladatok végrehajtása

611

jelleg
e

azonosítója

351/12.0/0806-06

Általános katonai és
szakmai gyakorlat

szk

351/12.1/0806-06

0

0 30

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

134. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0806-06
A tananyagelem megnevezése:
A napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges tevékenységek
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz csapatgyakorlaton, megismeri és gyakorolja az első beosztás ellátásának
katonai és szakmai tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A Magyar Honvédségben alkalmazott server és kliens konfigurálása
C típus MH informatikai rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagramok olvasása, értelmezése
3. szint Hálózati vázlat olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
"Netviz" rajz értelmezése 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek végrehajtása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
lokátorműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok

615

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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136. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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137. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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138. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása

622

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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139. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség

626

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok

627

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

140. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése

628

”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

141. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés, víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

142. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
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Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
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Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
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A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
642

351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
646

351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza
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0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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148. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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149. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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150. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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151. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
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Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
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3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
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A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek

665

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

153. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/1.1/0790-06
351/1.2/0790-06
351/1.3/0790-06

0
0
0

6
12
10

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
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Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
676

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatkiképzés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a foglalkozások logisztikai biztosítását, általános katonai és híradó
szakkiképzési foglalkozásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerződéses katonák harckiképzésének rendszere, az általános katonai kiképzési ágak,
azok oktatásának módszerei, eszközei, a foglalkozásra történő felkészülés és a foglalkozás
levezetésének folyamata
A szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatásának módszerei, eszközei, a foglalkozásra
történő felkészülés és a foglalkozás levezetésének folyamata, valamint a foglalkozási jegy
tartalmi és formai követelményei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzési program alapján foglalkozás jegyet készít és felkészíti a részfoglalkozás
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A foglalkozások teljes körű logisztikai biztosításának megszervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A foglalkozásra történő felkészülés folyamán és a kiképzés végrehajtása során alapok
elsajátítása a kiképzési programok gyakorlati alkalmazásához
A század kéthetes részletes kiképzési terv elkészítésének rendje
A foglalkozásvezető foglalkozásra történő felkészülésének, a foglalkozási jegy
elkészítésének rendje
A foglalkozások teljes körű logisztikai biztosításának megszervezését elősegítő
jártasságok biztosítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari alapismeretek, műszerek és mérési elvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Az alapáramkörök jellemzőinek ismeretében egyszerűbb számításokat végez, elemzi a
kapcsolási rajzokat áramköri elemek, rajzjelek alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
D típus Rádióadás- és vételtechnika alapjai
D típus Alapvető modulációs módok
D típus Rádiókészülékek, AM és FM vevőkészülék felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető munka és balesetvédelmi rendszabályok
Kötési módok, kötések csoportosítása, oldható és nem oldható kötések
Rugók főbb típusai, alkalmazásuk
Csapágyak, forgómozgást közvetítő elemek, kényszer hajtások
Váltakozó áramú mennyiségek
Villamos motorok felépítése, szögátvivő rendszerek (szinkron rendszerek) működése
Elektronikus alapáramkörök, egyenirányítók, erősítők, oszcillátorok, modulátorok,
demodulátorok felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari alapkapcsolások, műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Az alapáramkörök jellemzőinek ismeretében egyszerűbb számításokat végez, elemzi a
kapcsolási rajzokat áramköri elemek, rajzjelek alapján
Kezeli és alkalmazza a tevékenységi körébe vont eszközök szereléséhez,
beszabályozásához, karbantartásához, javításához szükséges műszereket, szerszámokat és
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
D típus Rádióadás- és vételtechnika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rádióadás- és vételtechnika alapjai, elektromágneses rezgések, hullámtartományok,
hullámterjedés, antennák vizsgálata
Rádiókészülékek, AM és FM vevőkészülék
Alapvető modulációs módok
Mérőműszerek csoportosítása, jellemzői, felépítése, pontossága, működési elve, kezelése
Egyenáramú alapmérések, passzív áramköri elemek vizsgálata, áram, feszültség, ellenállás
értékeinek meghatározása, egyszerű áramkörök összeállítása, kondenzátor viselkedése ki
és bekapcsoláskor, az időbeni változások ábrázolása
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Váltakozó áramú alapmérések, reaktáns elemek viselkedése, RLC körök összeállítása,
mérése, erősítők vizsgálata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
Kapcsolási rajz készítés 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabványos rajzlapméretek, vonalfajták, ábrázolási módok
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjai, műszaki szabadkézi vázlat készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádiólokáció alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített lokátortechnikai
eszközöket, és szükség esetén részt vesz a javításában
A rádiólokáció fizikai alapjainak ismeretében alkalmazza a különböző rádiólokációs
eljárásokat (célparaméterek különböző meghatározási módjai)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rádiólokációs eljárások
D típus A térletapogatás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott
lokátortechnikai eszközök
A lokátortechnikai eszközök funkcionális felosztása és csoportosítása
Műszakilag és szakmailag megalapozott, átfogó, rendszerező ismeretek
A rádiólokáció elméleti alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
A híradótechnika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a rádióforgalmazás szabályainak
betartásával, rádió-összeköttetést teremt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó eszközök működési elve, rádió-összeköttetés megteremtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott híradótechnikai
eszközök
A híradótechnikai eszközök felosztása és csoportosítása
Műszakilag és szakmailag megalapozott, átfogó, rendszerező ismeretek
A híradás alapjai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádió-összeköttetés teremtése, rádióforgalmazás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a rádióforgalmazás szabályainak
betartásával, rádió-összeköttetést teremt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó eszközök működési elve, rádió-összeköttetés megteremtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eszközök beállítása, behangolása, a rádióforgalmazás alapjai, a rádió-összeköttetés
megteremtése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoftvereket, szükség esetén képes a
digitális lokátorok üzemmódjainak módosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási rendszerek IT támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 95%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika katonai alkalmazásának különböző területei, különös tekintettel a
hadműveleti tervezés és vezetés, a légierő alkalmazása, a békefenntartó műveletek és a
békevezetés vonatkozásában
Az informatikai eszközrendszer alkalmazásának szerepe és jelentősége a katonai
műveletek tervezése és vezetése során
Az irodaautomatizálási, a csoportmunka, a térinformatikai, a navigációs és
fegyverirányítási, valamint a kommunikációs rendszerek

688

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoftver kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoftvereket, szükség esetén képes a
digitális lokátorok üzemmódjainak módosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási rendszerek IT támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irodaautomatizálási, a csoportmunka, a térinformatikai, a navigációs és
fegyverirányítási, valamint a kommunikációs rendszerek használatának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászati elméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A lokátortechnikai alegység eszközeinek alkalmazásában részt vesz, végrehajtja a
magasabb készenléti fokozatok és a készenlétfokozás rendszerének feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Készültségi, készenléti szolgálatok rendeltetése, feladata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakharcászati tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légierő és a rádiótechnikai csapatok harci alkalmazásának alapelvei, a rádiólokációs
felderítés, az információ-feldolgozás, az információ továbbítás alapjai
A NATO egyezményes szakharcászati jelölések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászat gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti és tájolja a lokátort, értékeli a légihelyzetet a megjelenített információk alapján
Telepíti a mozgó lokátor javító műhelyfelszerelést
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Értékeli a zavarhelyzetet, és a rádiólokátor-állomás funkcionális működési elvének
ismeretében kezeli a lokátorállomást, kiválasztja a legoptimálisabb üzemmódot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Készültségi, készenléti szolgálatok rendeltetése, feladata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakharcászati tanterem
Lokátortechnikai eszközökkel felszerelt tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi, készenléti szolgálatok főbb feladatainak végrehajtása és a harctevékenység
mindenoldalú biztosításának feladatainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Lokátorállomások felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a lokátortechnikai eszközök tárolására,
szállítására és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a lokátortechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra vonatkozó
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rádiólokációs felderítés alapjai
D típus Az információ-feldolgozás alapjai
C típus A rádiólokációs felderítés, információ-feldolgozás, információ-továbbítás alapjai
B típus A lokátorállomások bekapcsolásával, üzemeltetésével kapcsolatos rendszabályok
C típus A lokátorállomások egységeinek működési elve
C típus 3D-s lokátorok működési elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
43 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott
lokátortechnikai eszközök, a rádiólokáció alapjai
A lokátortechnikai eszközök funkcionális felosztása, csoportosítása
Műszakilag és szakmailag megalapozott, átfogó, rendszerező ismeretek
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A lokátorállomás működése funkcionális blokkvázlat alapján, valamint rendszereinek
működési elve, felépítése részletes áramköri blokkvázlat alapján
A lokátortechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
A szakmai gyakorlat végrehajtásához szükséges szakelméleti ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Lokátortechnika üzemeltetése, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a lokátortechnikai eszközök tárolására,
szállítására és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a lokátortechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában
Végzi a földi felismerő berendezés mint másodlagos lokátor üzemeltetését, technikai
állapotának ellenőrzését, kódok cseréjét/betöltését
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra vonatkozó
Végrehajtja a lokátor bekapcsolás előtti és utáni ellenőrzését, értékeli a lokátor műszaki
paramétereit
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításokban meghatározott feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A lokátorállomások bekapcsolásával, üzemeltetésével kapcsolatos rendszabályok
B típus A lokátorállomások beszabályzása
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott
lokátortechnikai eszközök gyakorlati ismeretei
Jellegzetes áramkörök működési elvének megismerése kapcsolási rajz alapján
Kezelő szervek rendeltetésének, használatának, hatásának elsajátítása
Alapos anyagismereti, technológiai, villamosipari műszaki háttér biztosításával szerelési
rész- és alapműveletek végrehajtása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembentartási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a lokátortechnikai eszközök tárolására,
szállítására és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra vonatkozó
Végrehajtja a lokátor bekapcsolás előtti és utáni ellenőrzését, értékeli a lokátor műszaki
paramétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rendszeresített lokátorok műszaki szemléjének, ellenőrzésének rendje
C típus A hibamegállapítás, behatárolás és elhárítás módjának és módszereinek alkalmazási
B típus A lokátortechnikai eszköz üzemeltetése, életciklusa során előforduló anyagnyilvántartási
folyamatok
B típus A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és anyagok
jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Lokátortechnikai eszközökkel felszerelt tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott
lokátortechnikai eszközök javításának, karbantartásának, ellenőrzésének elmélete
A lokátortechnikai eszközök üzemeltetésének, igénybevételi sajátosságainak átfogó,
rendszerező ismerete
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A lokátortechnikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges anyag- és
eszközismeret
A lokátortechnikai eszközök tervszerű technikai biztosítás rendszerének megértése, az
egység szintű feladatok végrehajtásához szükséges elméleti ismeretek
A rendszeresített lokátorok műszaki szemléjének, ellenőrzésének előírás szerinti rendje,
terjedelme, az alkalmazott műszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Lokátortechnikai eszközök üzemben tartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a lokátortechnikai eszközök tárolására,
szállítására és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Részt vesz a lokátortechnikai eszközök javításba adásában, és vezeti az üzemeltetési
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a lokátortechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra vonatkozó
Végrehajtja a lokátor bekapcsolás előtti és utáni ellenőrzését, értékeli a lokátor műszaki
paramétereit
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításokban meghatározott feladatait
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási módszereit
Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hibamegállapítás, behatárolás és elhárítás módjának és módszereinek alkalmazási
B típus A lokátorállomások beszabályzása
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető műveletek
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Lokátortechnikai eszközökkel felszerelt tanterem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lokátortechnikai eszközök szereléséhez, beszabályozásához, karbantartásához és
jellemző meghibásodásainak elhárításához szükséges, megalapozott gyakorlati ismeretek
A hibamegállapítás, behatárolás és elhárítás módjának és módszereinek alkalmazási
A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető műveletek elsajátítása
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A lokátortechnikai eszköz üzemeltetése, életciklusa során előforduló anyagnyilvántartási
folyamatok, azok okmányai, valamint azok vezetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőműszerek típusismerete, mérési elvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen alkalmazza az általános és a speciális mérőműszereket a gyakorlatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és anyagok
jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános villamosipari műszaki elmélet
A lokátortechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
Villamosipari alapfogalmak, törvényszerűségek és egyéb, a villamosipari műszaki
alapműveltség kialakításához szükséges ismeretek
A szerelési rész- és alapműveletek végrehajtásához szükséges anyagismeret, technológiai,
villamosipari műszaki ismeretek
A szerelési alap- és részműveletekhez kapcsolódó szakelméleti ismeretek
A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és anyagok
jellemzői
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen alkalmazza az általános és a speciális mérőműszereket a gyakorlatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános villamosipari műszaki gyakorlati készség kialakítása
A tevékenységi körébe tartozó lokátortechnikai eszközök javításának gyakorlati
A rendszeresített lokátorok mérőműszereivel történő munkavégzés
A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek elméleti és gyakorlati ismeretei
A szakmai gyakorlat végrehajtásához szükséges szakelméleti ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0808-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A feladat végrehajtása során betartja és betartatja a lokátortechnikai eszközök tárolására,
szállítására és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a lokátortechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában
Végzi a földi felismerő berendezés mint másodlagos lokátor üzemeltetését, technikai
állapotának ellenőrzését, kódok cseréjét/betöltését
Ismeri a kezelőszervek rendeltetését, betartja és betartatja a használatukra vonatkozó
Végrehajtja a lokátor bekapcsolás előtti és utáni ellenőrzését, értékeli a lokátor műszaki
paramétereit
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításokban meghatározott feladatait
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási módszereit
Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A lokátorállomások bekapcsolásával, üzemeltetésével kapcsolatos rendszabályok
B típus A rendszeresített lokátorok műszaki szemléjének, ellenőrzésének rendje
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető műveletek
B típus A lokátorállomások beszabályzása
C típus A lokátortechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 90%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
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Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérő, ellenőrző műszerek helyes használatának elmélyítése
Munka és munkaszervezés megismerése
Villamosipari alapfogások gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
Lokátor javításában használatos szerszámok, eszközök megismerése, alkalmazásuk
A lokátor egységei vizsgálatának, ellenőrzésének, javításának elsajátítása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (műszerész ágazat
rakétaműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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169. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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170. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

707
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171. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

711

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

172. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
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Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

173. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

174. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
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B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

175. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
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A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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176. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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177. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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178. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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179. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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180. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
740

Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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181. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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182. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése

743

A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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183. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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184. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
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Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái

748

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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185. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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186. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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187. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése

760

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

188. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0790-06

NATOalapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/3.1/0790-06
351/3.2/0790-06
351/3.3/0790-06

6
4
4

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatkiképzés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a foglalkozások logisztikai biztosítását, általános katonai és híradó
szakkiképzési foglalkozásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerződéses katonák harckiképzésének rendszere, az általános katonai kiképzési ágak,
azok oktatásának módszerei, eszközei, a foglalkozásra történő felkészülés és a foglalkozás
levezetésének folyamata
A szakkiképzés kiképzési ágai, azok oktatásának módszerei, eszközei, a foglalkozásra
történő felkészülés és a foglalkozás levezetésének folyamata, valamint a foglalkozási jegy
tartalmi és formai követelményei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzési program alapján foglalkozás jegyet készít és felkészíti a részfoglalkozás
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A foglalkozások teljes körű logisztikai biztosításának megszervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 50%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A foglalkozásra történő felkészülés folyamán és a kiképzés végrehajtása során alapok
elsajátítása a kiképzési programok gyakorlati alkalmazásához
A század kéthetes részletes kiképzési terv elkészítésének rendje
A foglalkozásvezető foglalkozásra történő felkészülésének, a foglalkozási jegy
elkészítésének rendje
A foglalkozások teljes körű logisztikai biztosításának megszervezését elősegítő
jártasságok biztosítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari alapismeretek, műszerek és mérési elvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Az alapáramkörök jellemzőinek ismeretében egyszerűbb számításokat végez, elemzi a
kapcsolási rajzokat áramköri elemek, rajzjelek alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
D típus Rádióadás- és vételtechnika alapjai
D típus Alapvető modulációs módok
D típus Rádiókészülékek, AM és FM vevőkészülék felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető munka és balesetvédelmi rendszabályok
Kötési módok, kötések csoportosítása, oldható és nem oldható kötések
Rugók főbb típusai, alkalmazásuk
Csapágyak, forgómozgást közvetítő elemek, kényszer hajtások
Váltakozó áramú mennyiségek
Villamos motorok felépítése, szögátvivő rendszerek (szinkron rendszerek) működése
Elektronikus alapáramkörök, egyenirányítók, erősítők, oszcillátorok, modulátorok,
demodulátorok felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamosipari alapkapcsolások, műszerek és mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Az alapáramkörök jellemzőinek ismeretében egyszerűbb számításokat végez, elemzi a
kapcsolási rajzokat áramköri elemek, rajzjelek alapján
Kezeli és alkalmazza a tevékenységi körébe vont eszközök szereléséhez,
beszabályozásához, karbantartásához, javításához szükséges műszereket, szerszámokat és
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
D típus Rádióadás- és vételtechnika alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rádióadás- és vételtechnika alapjai, elektromágneses rezgések, hullámtartományok,
hullámterjedés, antennák vizsgálata
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Rádiókészülékek, AM és FM vevőkészülék
Alapvető modulációs módok
Mérőműszerek csoportosítása, jellemzői, felépítése, pontossága, működési elve, kezelése
Egyenáramú alapmérések, passzív áramköri elemek vizsgálata, áram, feszültség, ellenállás
értékeinek meghatározása, egyszerű áramkörök összeállítása, kondenzátor viselkedése ki
és bekapcsoláskor, az időbeni változások ábrázolása
Váltakozó áramú alapmérések, reaktáns elemek viselkedése, RLC körök összeállítása,
mérése, erősítők vizsgálata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjainak ismeretében műszaki szabadkézi vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Elektronikus alapáramkörök felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kapcsolási rajz értelmezése 20%
Kapcsolási rajz készítés 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabványos rajzlapméretek, vonalfajták, ábrázolási módok
A villamosipari műszaki ábrázolás alapjai, műszaki szabadkézi vázlat készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádiólokáció alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített lokátortechnikai
eszközöket, és szükség esetén részt vesz a javításában
A rádiólokáció fizikai alapjainak ismeretében alkalmazza a különböző rádiólokációs
eljárásokat (célparaméterek különböző meghatározási módjai)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rádiólokációs eljárások
D típus A térletapogatás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott
lokátortechnikai eszközök
A lokátortechnikai eszközök funkcionális felosztása és csoportosítása
Műszakilag és szakmailag megalapozott, átfogó, rendszerező ismeretek
A rádiólokáció elméleti alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
A híradótechnika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a rádióforgalmazás szabályainak
betartásával, rádió-összeköttetést teremt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó eszközök működési elve, rádió-összeköttetés megteremtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott híradótechnikai
eszközök
A híradótechnikai eszközök felosztása és csoportosítása
Műszakilag és szakmailag megalapozott, átfogó, rendszerező ismeretek
A híradás alapjai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádió-összeköttetés teremtése, rádióforgalmazás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádiótechnikai eszközök ismeretének birtokában, a rádióforgalmazás szabályainak
betartásával, rádió-összeköttetést teremt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradó eszközök működési elve, rádió-összeköttetés megteremtése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eszközök beállítása, behangolása, a rádióforgalmazás alapjai, a rádió-összeköttetés
megteremtése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoftvereket, szükség esetén képes a
digitális lokátorok üzemmódjainak módosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási rendszerek IT támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 95%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatika katonai alkalmazásának különböző területei, különös tekintettel a
hadműveleti tervezés és vezetés, a légierő alkalmazása, a békefenntartó műveletek és a
békevezetés vonatkozásában
Az informatikai eszközrendszer alkalmazásának szerepe és jelentősége a katonai
műveletek tervezése és vezetése során
Az irodaautomatizálási, a csoportmunka, a térinformatikai, a navigációs és
fegyverirányítási, valamint a kommunikációs rendszerek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0807-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoftver kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és kezeli a navigációs és fegyverirányítási szoftvereket, szükség esetén képes a
digitális lokátorok üzemmódjainak módosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Térinformatikai, navigációs és fegyverirányítási rendszerek IT támogatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irodaautomatizálási, a csoportmunka, a térinformatikai, a navigációs és
fegyverirányítási, valamint a kommunikációs rendszerek használatának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászati elméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörő és légvédelmi) eszközök harci alkalmazásában, és
végrehajtja a magasabb készenléti fokozatok és a készenlét fokozás rendszerének
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörő és légvédelmi) eszközökkel ellátott egységek
tüzelés-előkészítésében, harctevékenységének vezetésében, végrehajtásában és
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az anyagjárandósági cikkek biztosításának szabályai
C típus A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök megóvásának szabályai, módszerei és
karbantartásának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakharcászati tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai szolgálat szervezeteinek rendszere, a fegyverzeti támogatás
funkcionális felosztása, a hadfelszerelés csoportosítása, a fegyverzettechnikai biztosítás
A gépesített lövész és a légvédelmi rakéta egységek fegyverzete, elvi szerkezeti felépítése
Az anyagjárandósági cikkek biztosításának szabályai, az anyagi, valamint a technikai
támogatás általános rendszere
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászat gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feladatvégrehajtás során betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök tárolási és
szállítási szabályait
Meghatározza a települési helyet, telepíti és tájolja a rakétakomplexumot
Betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök megóvásának, tárolásának szabályait
Részt vesz a rakétatechnikai (páncéltörő és légvédelmi) eszközökkel ellátott egységek
tüzelés-előkészítésében, harctevékenységének vezetésében, végrehajtásában és
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az igénybevételek szabályozása, a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szakmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szakharcászati tanterem
Rakétatechnikai szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök szakszerű üzemeltetése, technikai kiszolgálása, az egyéniés csoportos használatú szakanyagok és hadifelszerelések rendeltetésszerű használata,
szakszerű karbantartása
A szállítóeszközökre történő rakodás, málházás szabályos, biztonságos végrehajtása
A katasztrófaelhárító és a minősített időszaki feladatok végrehajtása
Az egységnél, alegységnél rendszeresített szaktechnikai eszközök üzemeltetése és azok
technikai kiszolgálásának rendszere
Az ellátás rendje, szabályai béke-, béketámogató-, katasztrófaelhárító tevékenységek,
valamint a minősített időszak fegyverzeti feladatainak végrehajtása során
Az okmányok előírás szerinti vezetése

780

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

197. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0809-06

Rakétatechnika
szerkezettan és
típusismeret

jellege

azonosítója

szk

351/2.1/0809-06

43

0

0

szk

351/2.2/0809-06

0

0

48

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

91

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Rakétatechnikai eszközök felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légvédelmi rakéták lőelméleti alapjainak és a rakétairányítási rendszerek ismeretében
meghatározza és alkalmazza a rávezetési módszereket
Részt vesz a rakétatechnikai eszközök javításra adásában, és vezeti az üzemeltetési
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a fegyverzettechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában, az eszközök átadásA rakétakomplexum részegységei (céladó és a vevőberendezés) felépítésének ismeretében
kezeli az egyes részegységeket
Az indítóállvány, vezérlő és meghajtórendszer feladatának, felépítésének, mechanikus és
elektromos részeinek ismeretében üzemelteti az indítóállványt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rakétairányítási és rávezetési módok alapjai
C típus A rakétafedélzeti berendezések és irányítórendszerek működése funkcionális blokkvázlat
C típus Rendszeresített ellenőrző berendezések működési elve
C típus A szerelési alap- és részműveletek végrehajtásához kapcsolódó szakelmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
43 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott légvédelmi és
páncéltörő rakétatechnikai eszközök
A rakéta irányítási és rávezetési módok alapjai, a rakéta fedélzeti-berendezések, és
irányítórendszerek működése funkcionális blokkvázlat alapján
A szerelési rész- és alapműveletek végrehajtását biztosító anyagismeret, technológiai,
villamos-ipari műszaki ismeretek
A rendszeresített ellenőrző-berendezések működési elve
A szakmai gyakorlat végrehajtásához szükséges szakelméleti ismeretek
Alapvető irányelvek, és elméleti ismeretek a magasabb egységnél, alegységnél
rendszeresített szaktechnikai eszközök üzemeltetésének és technikai kiszolgálásának
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Rakétatechnika üzemeltetése, karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a rakétatechnikai eszközök javításra adásában, és vezeti az üzemeltetési
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a fegyverzettechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában, az eszközök átadásA rakétakomplexum részegységei (céladó és a vevőberendezés) felépítésének ismeretében
kezeli az egyes részegységeket
Az indítóállvány, vezérlő és meghajtórendszer feladatának, felépítésének, mechanikus és
elektromos részeinek ismeretében üzemelteti az indítóállványt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
B típus A fegyverzettechnikai eszközök speciális tárolási és szállítási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technikai eszközök kezelő szervei rendeltetésének, használatának, hatásának elsajátítása
A rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák megismertetése
A szállítóeszközökre történő rakodás-, málházás szabályos, biztonságos végrehajtása
Aktív, tudatos részvételt a kiszolgáló és javító munkában
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembentartási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a fegyverzettechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában, az eszközök átadásBetartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
C típus A rakétatechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Rakétatechnikai szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendszeresített és alkalmazott rakétatechnikai
eszközök javításának, karbantartásának, ellenőrzésének elmélete
A rakétatechnikai eszközök üzemeltetésének, igénybevételi sajátosságainak átfogó,
rendszerező ismerete
A rakétatechnikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges anyag- és
eszközismeret
A rakétatechnikai eszközök tervszerű technikai biztosítás rendszerének megértése, az
egység szintű feladatok végrehajtásához szükséges elméleti ismeretek
783

A rendszeresített rakétatechnikai eszközök műszaki szemléjének, ellenőrzésének előírás
szerinti rendje, terjedelme, az alkalmazott műszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Rakétatechnikai eszközök üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően részt vesz a fegyverzettechnikai anyagok, eszközök,
harcanyagok igénylési és ellátási rendjének lebonyolításában, az eszközök átadásElőkészíti a gyakorló és gyakoroltató berendezéseket kiképzési foglalkozásokhoz
Kezeli a rakéták időszakos ellenőrző berendezéseit
Betartja és betartatja a rendszeresített rakétatechnikai eszközök üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos előírásokat és biztonsági rendszabályokat
Végrehajtja a rakétatechnikai eszközök, berendezések bekapcsolás előtti és utáni
ellenőrzéseit, és értékeli annak a műszaki-technikai állapotát
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításaiban meghatározott feladatokat
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
C típus A rakétatechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Rakétatechnikai szaktanterem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános villamosipari műszaki ismeretek
A rakétatechnikai szakterületen használatos anyagok, javítási technológiák
Villamosipari alapfogalmak, törvényszerűségek és egyéb, a villamosipari műszaki
alapműveltség kialakításához szükséges ismeretek
A szerelési rész- és alapműveletek végrehajtásához szükséges anyagismereti, technológiai,
villamosipari műszaki ismeretek
A szerelési alap- és részműveletekhez kapcsolódó szakelméleti ismeretek
A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és anyagok
jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőműszerek típusismeret, mérési elvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési és ellenőrzési feladatokat hajt végre az általános és a speciális mérőműszerek
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános villamosipari műszaki gyakorlati készség kialakítása
A tevékenységi körébe tartozó rakétatechnikai eszközök javításának gyakorlata
A rendszeresített célfelderítő és rávezető lokátorok , valamint rakéták mérőműszereivel
történő munkavégzés
A rakétatechnikai eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával
kapcsolatos alapvető szerelési műveletek elméleti és gyakorlati ismeretei
A szakmai gyakorlat végrehajtásához szükséges szakelméleti ismeretek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérési és ellenőrzési feladatokat hajt végre az általános és a speciális mérőműszerek
alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Mérésügyi laboratórium
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérő-, ellenőrző műszerek helyes használatának elmélyítése
Munka és munkaszervezés megismerése
Villamosipari alapfogások gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
Rakétatechnikai eszközök javításában használatos szerszámok, eszközök megismerése,
alkalmazásuk
Rakétatechnikai egységek vizsgálatának, ellenőrzésének, javításának elsajátítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0809-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a gyakorló és gyakoroltató berendezéseket kiképzési foglalkozásokhoz
Kezeli a rakéták időszakos ellenőrző berendezéseit
Betartja és betartatja a rendszeresített rakétatechnikai eszközök üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos előírásokat és biztonsági rendszabályokat
Végrehajtja a rakétatechnikai eszközök, berendezések bekapcsolás előtti és utáni
ellenőrzéseit, és értékeli annak a műszaki-technikai állapotát
Végrehajtja a technikai kiszolgálások műveleti utasításaiban meghatározott feladatokat
Alkalmazza a jellemző meghibásodások hibakeresési és hibabehatárolási módszereit
Betartja a blokkok, alkatrészek cseréjének speciális szabályait
Betartja és betartatja a rakétatechnikai eszközök megóvásának, tárolásának szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 90%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérő-, ellenőrző műszerek helyes használatának elmélyítése
Munka és munkaszervezés megismerése
Villamosipari alapfogások gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
A javításban használatos szerszámok, eszközök megismerése, alkalmazásuk
A rakétatechnikai eszközök vizsgálatának, ellenőrzésének, javításának elsajátítása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat

790

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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202. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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203. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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204. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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205. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

206. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
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azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
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351/6.3/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

207. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
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0

0
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0
0
0
0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

208. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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209. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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210. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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211. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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213. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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214. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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215. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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216. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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217. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
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Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramköri alapelemek, működési vázlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az alapvető áramköri elemeket és áramköröket
Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető áramköri elemek és alapkapcsolások működése
B típus Különböző hullámformák és azok kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektroncsövek működése; a félvezetők fizikája; dióda; tranzisztor; tranzisztor
munkapont beállítása
Az erősítők, alapkapcsolások; visszacsatolások; oszcillátorok; nagyfrekvenciás hangolt
erősítők; multivibrátorok; fűrészjel generátorok
Az elektromágneses hullám; modulációk (AM, FM, PM, IM); modulátorok és
demodulátorok
A rádiólokáció elve; impulzus amplitúdó-modulált lokátorok; rádiólokátorok felépítése;
vezérlés, távvezérlés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az elektromos hálózat/rendszer ellenőrzését
Végzi az alapvető méréseket az elektronikus hálózatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erős- és gyengeáramú hálózatok jellemzői
B típus Elektronikai jellemzők méréstechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramforrások, táplálási rendszerek
Vezetékek, szerelési anyagok méretezése; vezetékek szerelésének általános szabályai;
vezetékkötések, szigetelések alkalmazása; fogyasztók hálózatra kapcsolása;
túláramvédelem; villámvédelem
Antennák és tápvonalak
Mérőműszerek, mérési alapok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai repülésirányítás, a híradó és FRISZ biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a fénytechnikai, a rádiónavigációs, a leszállító és a légiforgalom-irányító
szolgálatok számára biztosított egyéb rendszereket és eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és polgári
légiforgalom-irányító szolgálatok feladatai
B típus Katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai repülések végrehajtása, osztályozása; a katonai repülések irányításának
alapfogalmai, megvalósításának módjai
A katonai repülések alapfogalmai; repülésirányítás szervezetei, megvalósításuk; híradó és
FRISZ biztosítás; FRISZ alegységek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
FRISZ ügyeleti rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztási szintjének megfelelően rendszerfelügyeleti/FRISZ ügyeletesi szolgálatot lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felügyeleti és vezérlő technikai eszközök kezelése
A típus Híradó és FRISZ ügyeletesi szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőterek osztályozása; helikopterek fel- és leszállóhelyeinek jellemzői; FRISZ
eszközök rendeltetés szerinti csoportosítása
A repülés irányítására létrehozott vezetési pontok rendszere; a repülésvezetői pontokon
szolgálatot teljesítő híradó és FRISZ ügyeletes szolgálati kötelmei; a távolkörzeti irányítás
szolgálati személyei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Navigációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A katonai légiforgalom-irányító szolgálatok biztosításához szükséges szakmai feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigáció fogalma; navigációs alapismeretek; földi mágnesesség; a repülésben
alkalmazott irányszögek
Az amplitúdó mérésén alapuló eszközök; a szögmérés elve; a rádió irányadók;
iránymérők, a rádióiránytűk működési elve; a fázismérés elvén alapuló eszközök;
fáziskülönbség és mérésének módjai; a fázismérésen alapuló szögmérés elve
A VOR működése; időintervallum mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök;
időintervallum és mérésének módjai; szögmérés időintervallum útján; impulzusüzemű
Frekvencia mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök; frekvencia és mérése; Doppler
effektus; lebegési frekvencia fogalma; DVOR működési elve; autonóm navigációs
rendszer elve; ILS rendszer; rádiólokátorok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A navigációs eszközökre vonatkozó előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Repülésbiztosító eszközök földi ellenőrzésének szabályai
B típus Híradó és FRISZ rendszerekben alkalmazott eszközök katonai és polgári szabványai
A típus A rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtér szerkezete; a repülések, repülőgépek mozgásának szakaszai; a repülések és a
légiforgalom irányításának általános feladatai
ICAO szerepe és tevékenysége
Légügyi hatóságok, légügyi előírások; az MK területén, a légtérben biztosított forgalom
irányításának általános áttekintése
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó katonai szabványok, előírások
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó ICAO Annex 10 legfontosabb előírásai; a
repülésirányításban alkalmazott rádiófrekvenciák és felhasználásukra vonatkozó előírások
A repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó ICAO Annex 14 legfontosabb
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőtér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülések biztosítása és a légiforgalom irányítása alapelveinek alkalmazásával szakmai
feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A repülőtér jellemzői
B típus A repülések biztosításának és a légiforgalom irányításának alapelvei, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Repülőtér
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőtér jellemzői, légiforgalmi irányítás a repülőtereken, a repülőtéri rádiónavigációs
rendszerek és berendezések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés rendszere, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Foglalkozási jegyet, kiképzési programot készít a foglalkozások levezetéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzési program felépítése, alkalmazásának szabályai
C típus Kiképzési terv és a foglalkozási jegy elkészítésével szemben támasztott tartalmi és formai
követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Híradó katonák harckiképzésének fogalma, célja; a híradó csapatok harckiképzésének
rendszere; a harckiképzés tervezésének alapjai; a század kiképzési terve
A híradó parancsnoknak a foglalkozásra való felkészülési rendje; az általános katonai
kiképzés oktatásának módszerei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési foglalkozások levezetése, logisztikai biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános katonai és repülésbiztosító szakfoglalkozásokat vezet
Megszervezi a foglalkozás logisztikai biztosítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai kiképzés és nevelés alapfogalmai
A típus Foglalkozás levezetésének módszerei, gyakorlati fogásai
B típus Foglalkozás logisztikai biztosításának megszervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakképzés ágai; az oktatás rendszere; a foglalkozás-vezetési gyakorlatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióadó és -vevő készülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Híradástechnikai alapelveket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök
B típus Az adó- és vevőfokozatok működési elvei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AM vevőkészülékek (szupervevő felépítése, egyes fokozatok jellemzői)
FM vevőkészülékek (felépítésük, működésük)
AM adókészülékek (felépítésük, jellemzőik)
FM adókészülékek (felépítésük, jellemzőik)
Akusztikai alapfogalmak (hangerősség, hangmagasság, hangszínezet, irányhallás)
Elektromechanikai átalakítók (hangszórók, fejhallgatók, mikrofonok)
Mágneses hangrögzítés (a mágneses hangrögzítés elve)
A korszerű repülésirányító rádiónavigációs berendezések jellemzői, főbb paraméterei
A GPS jellemzői, használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióállomások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer hibabehatárolását
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapelveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
B típus Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
B típus Az alkalmazott irányító rádióállomások típusai, szabványai
B típus A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Blokkrajz értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
81 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedélzeti és földi rádióállomások szabványai
A repülésirányító rádióállomások sajátosságai URH rádióállomások a FRISZ biztosítás
rendszerében
Az URH vevőkészülékek és rádióállomások felépítése; működési elve, hangolása,
táplálása, antennái, üzemeltetésének szabályai
A repülésirányításban alkalmazott helyjeladók és rádióiránymérő állomások (működési
elv, blokkséma-szerint működés, frekvencia-kialakítás, modulációs módok, demoduláció)
A technikai kiszolgálások fajtái, tartalmuk
A forgalmi szolgálat szabályai
A híradó állomásokon rendszeresített forgalmi okmányok ismertetése, vezetésük rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

229. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0813-06

Repülésbiztosító
rádióeszközök

azonosítója

szk
szk
szk
szk

351/2.1/0813-06
351/2.2/0813-06
351/2.3/0813-06
351/2.4/0813-06

4
0
0
0

0
42
64
38

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
148
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Életvédelem, baleset-elhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi szabályok
B típus Tűzvédelmi szabályok
A típus Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Életvédelem és baleset-elhárítás általános szabályai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülésirányító rádióállomások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító rádiórendszert
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
Ellátja a repülésbiztosító rádiórendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az URH vevőkészülékek és rádióállomások felépítése, működése, hangolása és
A táplálási rendszerek
Antennarendszerek
Telepítés, üzemeltetés, bontás
A vezérlési rendszer
Az üzemmód kiválasztása
Összeköttetés kialakítása légi járművekkel
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyjeladó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító rádiórendszert
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
Ellátja a repülésbiztosító rádiórendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyjeladók rendeltetése, működése, üzembe helyezése
Antennatelepítés, ellenőrzés, beszabályozás
Áramellátási rendszer
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádió-iránymérő berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító rádiórendszert
Végzi a repülésbiztosító rádiórendszer kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
Ellátja a repülésbiztosító rádiórendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádióiránymérő állomás felépítése, működési elve, hangolása és beszabályozása,
táplálása, antennái, üzemeltetésének szabályai
A táplálási rendszerek
Antennarendszerek
Telepítés, üzemeltetés, bontás
A vezérlési rendszer
Az üzemmód kiválasztása
Az iránymérő antenna sajátosságai; a települési hely kiválasztásával szemben választott
követelmények
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

230. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0813-06

Általános katonai és
szakmai gyakorlat

azonosítója

szk

351/3.1/0813-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0813-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános katonai és szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai tevékenységek gyakorlása
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges tevékenységek gyakorlása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
navigációs rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

231. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
874

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

232. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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233. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

880

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

234. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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235. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

236. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön

891

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

237. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
893

Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
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B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

238. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

239. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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240. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
908

351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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241. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

242. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
912

A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

243. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
914

Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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244. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata

936

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
938

Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
939

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
941

Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramköri alapelemek, működési vázlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az alapvető áramköri elemeket és áramköröket
Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető áramköri elemek és alapkapcsolások működése
B típus Különböző hullámformák és azok kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektroncsövek működése; a félvezetők fizikája; dióda; tranzisztor; tranzisztor
munkapont beállítása
Az erősítők, alapkapcsolások; visszacsatolások; oszcillátorok; nagyfrekvenciás hangolt
erősítők; multivibrátorok; fűrészjel generátorok
Az elektromágneses hullám; modulációk (AM, FM, PM, IM); modulátorok és
demodulátorok
A rádiólokáció elve; impulzus amplitúdó-modulált lokátorok; rádiólokátorok felépítése;
vezérlés, távvezérlés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az elektromos hálózat/rendszer ellenőrzését
Végzi az alapvető méréseket az elektronikus hálózatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erős- és gyengeáramú hálózatok jellemzői
B típus Elektronikai jellemzők méréstechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramforrások, táplálási rendszerek
Vezetékek, szerelési anyagok méretezése; vezetékek szerelésének általános szabályai;
vezetékkötések, szigetelések alkalmazása; fogyasztók hálózatra kapcsolása;
túláramvédelem; villámvédelem
Antennák és tápvonalak
Mérőműszerek, mérési alapok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai repülésirányítás, a híradó és FRISZ biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a fénytechnikai, a rádiónavigációs, a leszállító és a légiforgalom-irányító
szolgálatok számára biztosított egyéb rendszereket és eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és polgári
légiforgalom-irányító szolgálatok feladatai
B típus Katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai repülések végrehajtása, osztályozása; a katonai repülések irányításának
alapfogalmai, megvalósításának módjai
A katonai repülések alapfogalmai; repülésirányítás szervezetei, megvalósításuk; híradó és
FRISZ biztosítás; FRISZ alegységek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
FRISZ ügyeleti rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztási szintjének megfelelően rendszerfelügyeleti/FRISZ ügyeletesi szolgálatot lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felügyeleti és vezérlő technikai eszközök kezelése
A típus Híradó és FRISZ ügyeletesi szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőterek osztályozása; helikopterek fel- és leszállóhelyeinek jellemzői; FRISZ
eszközök rendeltetés szerinti csoportosítása
A repülés irányítására létrehozott vezetési pontok rendszere; a repülésvezetői pontokon
szolgálatot teljesítő híradó és FRISZ ügyeletes szolgálati kötelmei; a távolkörzeti irányítás
szolgálati személyei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Navigációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A katonai légiforgalom-irányító szolgálatok biztosításához szükséges szakmai feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigáció fogalma; navigációs alapismeretek; földi mágnesesség; a repülésben
alkalmazott irányszögek
Az amplitúdó mérésén alapuló eszközök; a szögmérés elve; a rádió irányadók;
iránymérők, a rádióiránytűk működési elve; a fázismérés elvén alapuló eszközök;
fáziskülönbség és mérésének módjai; a fázismérésen alapuló szögmérés elve
A VOR működése; időintervallum mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök;
időintervallum és mérésének módjai; szögmérés időintervallum útján; impulzusüzemű
Frekvencia mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök; frekvencia és mérése; Doppler
effektus; lebegési frekvencia fogalma; DVOR működési elve; autonóm navigációs
rendszer elve; ILS rendszer; rádiólokátorok
947

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A navigációs eszközökre vonatkozó előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Repülésbiztosító eszközök földi ellenőrzésének szabályai
B típus Híradó és FRISZ rendszerekben alkalmazott eszközök katonai és polgári szabványai
A típus A rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtér szerkezete; a repülések, repülőgépek mozgásának szakaszai; a repülések és a
légiforgalom irányításának általános feladatai
ICAO szerepe és tevékenysége
Légügyi hatóságok, légügyi előírások; az MK területén, a légtérben biztosított forgalom
irányításának általános áttekintése
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó katonai szabványok, előírások
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó ICAO Annex 10 legfontosabb előírásai; a
repülésirányításban alkalmazott rádiófrekvenciák és felhasználásukra vonatkozó előírások
A repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó ICAO Annex 14 legfontosabb
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőtér
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülések biztosítása és a légiforgalom irányítása alapelveinek alkalmazásával szakmai
feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A repülőtér jellemzői
B típus A repülések biztosításának és a légiforgalom irányításának alapelvei, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Repülőtér
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőtér jellemzői, légiforgalmi irányítás a repülőtereken, a repülőtéri rádiónavigációs
rendszerek és berendezések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés rendszere, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Foglalkozási jegyet, kiképzési programot készít a foglalkozások levezetéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzési program felépítése, alkalmazásának szabályai
C típus Kiképzési terv és a foglalkozási jegy elkészítésével szemben támasztott tartalmi és formai
követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Híradó katonák harckiképzésének fogalma, célja; a híradó csapatok harckiképzésének
rendszere; a harckiképzés tervezésének alapjai; a század kiképzési terve
A híradó parancsnoknak a foglalkozásra való felkészülési rendje; az általános katonai
kiképzés oktatásának módszerei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési foglalkozások levezetése, logisztikai biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános katonai és repülésbiztosító szakfoglalkozásokat vezet
Megszervezi a foglalkozás logisztikai biztosítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai kiképzés és nevelés alapfogalmai
A típus Foglalkozás levezetésének módszerei, gyakorlati fogásai
B típus Foglalkozás logisztikai biztosításának megszervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakképzés ágai; az oktatás rendszere; a foglalkozás-vezetési gyakorlatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
A cél térbeli paramétereinek meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapelveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Folyamatábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelnavigációs rendszerrel történő távolságmérés és irányszög meghatározása
Leszállító lokátorral repülőtérre történő bevezetés és leszállítás
Műszeres leszállító rendszerrel történő távolságmérés, irányszög és siklószög adás
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Felismerő rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rádiónavigációs és rádiólokációs alapelveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Folyamatábrák értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
75 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelnavigációs rendszerrel megvalósítható aktív felismerő üzemmódok
A leszállító lokátor aktív, passzív és mozgó cél kiválasztó üzemmódjai
A műszeres leszállító rendszer jeleinek automatikus megjelenítése a repülőgép fedélzetén

953

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

259. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0814-06

Navigációs és
leszállító rendszer
üzemeltetés

azonosítója

szk
szk
szk
szk

351/2.1/0814-06
351/2.2/0814-06
351/2.3/0814-06
351/2.4/0814-06

4
0
0
0

0
56
36
52

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
148
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Életvédelem, baleset-elhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi szabályok
B típus Tűzvédelmi szabályok
A típus Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Életvédelem és baleset-elhárítás rendszabályai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelnavigációs rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító navigációsrendszert
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer hibabehatárolását
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer kezelői szintnek megfelelő mérését, és a
javítások végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
navigációsrendszereket
Ellátja a repülésbiztosító navigációs rendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állomás feladata, általános jellemzői, felépítése; távolság csatorna működése;
oldalszög csatorna működése
A repülőgép indivizuális felismerése
Az állomás hűtési rendszere
A vevőkészülék, adókészülékek feladatai, paraméterei
Az állomások tápellátása
A forgóoldalszög antenna feladata, jellemzői
A távolságadó antenna feladata, jellemzői
A felsőszögvevő antenna feladata, jellemzői
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Az állomások indikátor rendszerének felépítése, működése, kezelő szervei
A távvezérlő rendszerek; áramforrások telepítése
A rendszer települési helyének kiválasztásával szemben támasztott követelmények,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszeres leszállító rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító navigációsrendszert
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer hibabehatárolását
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer kezelői szintnek megfelelő mérését, és a
javítások végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
navigációsrendszereket
Ellátja a repülésbiztosító navigációs rendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszeres leszállító rendszer általános ismertetése, fő részei
Az irányszögadó, a siklószögadó állomások, a távolságmérő berendezés feladata,
jellemzői, felépítése, működési elve
A részegységek működése, feladata
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Az automatikus átkapcsoló egység rendeltetése, részegységei, működése
Az áramellátó rendszer
Az állomás antennarendszere
A települési hely kiválasztásával szemben támasztott követelmények
Az antennarendszer tájolása
Az áramforrások telepítése
A rendszer települési helyének kiválasztásával szemben támasztott követelmények, az
antennarendszer tájolása
Az áramforrások telepítése
Bekapcsolás, beszabályozás
A berepüléshez történő előkészítés; technikai kiszolgálási rendszer, kiszolgálás
Az antenna-tápvonal szakasz rendeltetése, működése
Technikai kiszolgálási rendszer, kiszolgálás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Leszállító rádiólokátor rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a
repülésbiztosító navigációsrendszert
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer hibabehatárolását
Végzi a repülésbiztosító navigációs rendszer kezelői szintnek megfelelő mérését, és a
javítások végrehajtását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a repülésbiztosító mobil
navigációsrendszereket
Ellátja a repülésbiztosító navigációs rendszer logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
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Képzési idő:
52 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állomás általános ismertetése, fő jellemzői, települési hely kiválasztása, előkészítése,
az antennarendszer tájolása
Az állomás telepítése, tápvonalak csatlakoztatása, az áramforrások telepítése
A diszpécser és leszállító lokátor rendeltetése, fő jellemzői, rendeltetése, összetétele,
technikai adatai, működési elve, kezelő szervek
Az antenna- és tápvonal rendszer
Az indikátor berendezés rendeltetése, kezelő szervei, a készülék üzemeltetéséhez történő
előkészítése, bekapcsolás, beszabályozás, ellenőrzés
Automatikus rádióiránytű (ARK) rendeltetése, fő jellemzői
A berendezés rendeltetése, összetétele, technikai adatai, működési elve, kezelő szervek
Az antenna- és tápvonal rendszer
A technikai kiszolgálási rendszer
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

260. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0814-06

Általános katonai és
szakmai gyakorlat

azonosítója

szk

351/3.1/0814-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0814-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános katonai és szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai tevékenységek gyakorlása
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges tevékenységek gyakorlása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (repülésbiztosító ágazat
fénytechnikai rendszer üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

261. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
960

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

262. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

263. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

264. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

265. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

266. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

267. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

268. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

986

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

272. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

273. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

274. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

275. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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276. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradástechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az érintésvédelmi rendszabályokat
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
A váltakozó elektromos és mágneses tér alapfogalmaira, méréstechnikai ismereteire
alapozva, méréseket és egyszerű számításokat végez az egyen- és váltakozó áramú
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az érintésvédelem előírásai
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
B típus Az egyen- és váltakozó áramú körök egyszerű számításai, mérései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
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Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgával záruló életvédelmi és baleset-elhárítási rendszabályok
Elektrotechnikai alapfogalmak
Elektromos jelenségek, áram, feszültség, töltés
A villamos áramkör, villamos alaptörvények
Ohm, munka, teljesítmény
Passzív áramköri elemek, egyszerű számítások passzív elemekkel
Félvezető áramköri elemek, alkalmazásuk
Analóg alapáramkörök
Erősítők, szűrők, jelformálók
Energiaforrások
Elektrokémiai energiaforrások, tápegységek
Egyszerű áramköri mérések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Digitális technikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A passzív és aktív áramköri elemekkel kapcsolatos számításokat végez
Az áramköri jelölések ismeretében értelmezi a kapcsolástechnikai vázlatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A passzív és aktív áramköri elemek számításai
C típus Áramköri jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3. szint Kapcsolási rajz készítése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Kapcsolási rajz készítése leírásból 5%
Technológiai próbák végzése 10%
Kapcsolási rajz elemzése, hibakeresés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 35%
A képzési helyszín jellege:
Műszerész-laboratórium
Tina-szaktanterem
Híradó szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Digitális jelek, és azok előállítása
Kód, kódolás
Logikai alapműveletek, alaphálózatok
Digitális alapáramkörök
Számláló, dekódoló, multiplexer
D/A A/D átalakítók
Műholdas híradás alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
MS Office alkalmazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MS Office alkalmazásai
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0800-06
A tananyagelem megnevezése:
Az informatika alkalmazásának helye, szerepe a korszerű hadviselésben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaktevékenységében MS Office programcsomag-elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszerfejlesztés eljárásai
D típus Az információs hadviselés eszközei
D típus A NATO informatikai terminológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az informatikai rendszerek fejlesztésének és alkalmazásának szerepe a korszerű
hadviselésben, különös tekintettel a legutóbbi fegyveres konfliktusok tapasztalataira
Az ECDL tanfolyam 1-4. moduljainak vizsgával záruló tananyaga
Gépírási készség fejlesztése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramköri alapelemek, működési vázlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az alapvető áramköri elemeket és áramköröket
Értelmezi a működési vázlatokat, kapcsolási rajzokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapvető áramköri elemek és alapkapcsolások működése
B típus Különböző hullámformák és azok kialakításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektroncsövek működése; a félvezetők fizikája; dióda; tranzisztor; tranzisztor
munkapont beállítása
Az erősítők, alapkapcsolások; visszacsatolások; oszcillátorok; nagyfrekvenciás hangolt
erősítők; multivibrátorok; fűrészjel generátorok
Az elektromágneses hullám; modulációk (AM, FM, PM, IM); modulátorok és
demodulátorok
A rádiólokáció elve; impulzus amplitúdó-modulált lokátorok; rádiólokátorok felépítése;
vezérlés, távvezérlés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az elektromos hálózat/rendszer ellenőrzését
Végzi az alapvető méréseket az elektronikus hálózatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Erős- és gyengeáramú hálózatok jellemzői
B típus Elektronikai jellemzők méréstechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áramforrások, táplálási rendszerek
Vezetékek, szerelési anyagok méretezése; vezetékek szerelésének általános szabályai;
vezetékkötések, szigetelések alkalmazása; fogyasztók hálózatra kapcsolása;
túláramvédelem; villámvédelem
Antennák és tápvonalak
Mérőműszerek, mérési alapok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai repülésirányítás, a híradó és FRISZ biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a fénytechnikai, a rádiónavigációs, a leszállító és a légiforgalom-irányító
szolgálatok számára biztosított egyéb rendszereket és eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és polgári
légiforgalom-irányító szolgálatok feladatai
B típus Katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai repülések végrehajtása, osztályozása; a katonai repülések irányításának
alapfogalmai, megvalósításának módjai
A katonai repülések alapfogalmai; repülésirányítás szervezetei, megvalósításuk; híradó és
FRISZ biztosítás; FRISZ alegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
FRISZ ügyeleti rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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A beosztási szintjének megfelelően rendszerfelügyeleti/FRISZ ügyeletesi szolgálatot lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felügyeleti és vezérlő technikai eszközök kezelése
A típus Híradó és FRISZ ügyeletesi szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőterek osztályozása; helikopterek fel- és leszállóhelyeinek jellemzői; FRISZ
eszközök rendeltetés szerinti csoportosítása
A repülés irányítására létrehozott vezetési pontok rendszere; a repülésvezetői pontokon
szolgálatot teljesítő híradó és FRISZ ügyeletes szolgálati kötelmei; a távolkörzeti irányítás
szolgálati személyei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
Navigációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A katonai légiforgalom-irányító szolgálatok biztosításához szükséges szakmai feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigáció fogalma; navigációs alapismeretek; földi mágnesesség; a repülésben
alkalmazott irányszögek
Az amplitúdó mérésén alapuló eszközök; a szögmérés elve; a rádió irányadók;
iránymérők, a rádióiránytűk működési elve; a fázismérés elvén alapuló eszközök;
fáziskülönbség és mérésének módjai; a fázismérésen alapuló szögmérés elve
A VOR működése; időintervallum mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök;
időintervallum és mérésének módjai; szögmérés időintervallum útján; impulzusüzemű
Frekvencia mérésén alapuló rádiónavigációs eszközök; frekvencia és mérése; Doppler
effektus; lebegési frekvencia fogalma; DVOR működési elve; autonóm navigációs
rendszer elve; ILS rendszer; rádiólokátorok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A navigációs eszközökre vonatkozó előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Repülésbiztosító eszközök földi ellenőrzésének szabályai
B típus Híradó és FRISZ rendszerekben alkalmazott eszközök katonai és polgári szabványai
A típus A rendszerek telepítéséhez és üzemeltetéséhez előírt rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtér szerkezete; a repülések, repülőgépek mozgásának szakaszai; a repülések és a
légiforgalom irányításának általános feladatai
ICAO szerepe és tevékenysége
Légügyi hatóságok, légügyi előírások; az MK területén, a légtérben biztosított forgalom
irányításának általános áttekintése
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó katonai szabványok, előírások
A rádiónavigációs eszközökre vonatkozó ICAO Annex 10 legfontosabb előírásai; a
repülésirányításban alkalmazott rádiófrekvenciák és felhasználásukra vonatkozó előírások
A repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó ICAO Annex 14 legfontosabb
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőtér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülések biztosítása és a légiforgalom irányítása alapelveinek alkalmazásával szakmai
feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A repülőtér jellemzői
B típus A repülések biztosításának és a légiforgalom irányításának alapelvei, feladatai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kommunikációs eszközök használata
3. szint Rendszer-felügyeleti tevékenység végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Repülőtér
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőtér jellemzői, légiforgalmi irányítás a repülőtereken, a repülőtéri rádiónavigációs
rendszerek és berendezések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés rendszere, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Foglalkozási jegyet, kiképzési programot készít a foglalkozások levezetéséhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzési program felépítése, alkalmazásának szabályai
C típus Kiképzési terv és a foglalkozási jegy elkészítésével szemben támasztott tartalmi és formai
követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Híradó katonák harckiképzésének fogalma, célja; a híradó csapatok harckiképzésének
rendszere; a harckiképzés tervezésének alapjai; a század kiképzési terve
A híradó parancsnoknak a foglalkozásra való felkészülési rendje; az általános katonai
kiképzés oktatásának módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0812-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakkiképzési foglalkozások levezetése, logisztikai biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános katonai és repülésbiztosító szakfoglalkozásokat vezet
Megszervezi a foglalkozás logisztikai biztosítását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai kiképzés és nevelés alapfogalmai
A típus Foglalkozás levezetésének módszerei, gyakorlati fogásai
B típus Foglalkozás logisztikai biztosításának megszervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakképzés ágai; az oktatás rendszere; a foglalkozás-vezetési gyakorlatok
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351/1.0/0815-06

Rendszertechnikai
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szk
szk

351/1.1/0815-06
351/1.2/0815-06

76
35

0
0
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőterek fénytechnikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó szabványokat, előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések
A típus Katonai és polgári repülőterek fénytechnikai rendszerei
B típus A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Folyamatábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
76 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Katonai és polgári repülőterek fénytechnikai rendszerei
Repülőtér megközelítési, fel- és leszállópálya fényrendszerei
Guruló és előtér fények
Vizuális siklópályát biztosító jelzőfények
Akadályjelző és egyéb fények
A fénytechnikai rendszerek áramellátása, áramforrások
Az alkalmazott akkumulátorok típusa, jellemzőik és kezelésük
Az aggregátoros, hálózati táplálás, tartalékképzés
Repülőtéri fénytechnikai eszközök berepülésére vonatkozó előírások
A repülőterek fénytechnikai rendszereire vonatkozó szabványok, előírások
A technikai kiszolgálások fajtái, tartalmuk
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Heliportok fénytechnikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszereire vonatkozó
szabványokat, előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések
A típus A helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszerei
B típus A technikai kiszolgálás rendje, okmányok vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Folyamatábrák értelmezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszerei
Mobil leszállító rendszerek
A fénytechnikai rendszerek áramellátása, áramforrások
Az alkalmazott akkumulátorok típusa, jellemzőik és kezelésük
Az aggregátoros, hálózati táplálás, tartalékképzés
A mobil fénytechnikai eszközök telepítési szabályai, berepülésre vonatkozó előírások
A helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszereire vonatkozó szabványok,
A technikai kiszolgálások fajtái, tartalmuk
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351/2.0/0815-06

azonosítója
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szk
szk
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0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Életvédelem, baleset elhárítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az elektromos berendezések kezelésével kapcsolatos életvédelmi és balesetelhárítási előírásokat és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi szabályok
B típus Tűzvédelmi szabályok
A típus Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Életvédelem és baleset-elhárítás rendszabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Állandó repülőterek fénytechnikai berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a fénytechnikai
rendszereket
Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
58 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nagyteljesítményű szünetmentes tápellátási rendszer feladata, felépítése
Fénytechnikai berendezések áramforrás aggregátorainak felépítése, jellemzői
A berendezések akkumulátorainak felépítése, technikai adatai
Az ellenőrző- és vezérlőrendszerek
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai siklószögadó berendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a fénytechnikai
rendszereket
Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a mobil fénytechnikai rendszereket
Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
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B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az optikai siklószögadó rendeltetése, technikai adatai
Kezelésének biztonságtechnikai előírásai
A települési hely kiválasztása, telepítése, beállítása
A táp áramforrásának telepítése, csatlakoztatása
Ellenőrzés, üzemeltetés
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Fényjeladó, leszállító fényszóró állomás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a fénytechnikai
rendszereket
Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a mobil fénytechnikai rendszereket
Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
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B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fényjeladó, fényszóró állomások rendeltetése, műszaki adatai; működési elve
A kezelésére vonatkozó biztonsági előírások
Áramellátási rendszere
A telepítésének rendje
Az állomás üzemeltetése, karbantartása, technikai kiszolgálása
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter fel- és leszállóhelyek fénytechnikai rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírt technológiai utasításoknak megfelelően üzemelteti, karbantartja a fénytechnikai
rendszereket
Végzi a fénytechnikai rendszerek kezelői szintnek megfelelő mérését és a javítások
Végzi a fénytechnikai rendszerek hibabehatárolását
Kiválasztja a megfelelő telepítési helyet, és telepíti a mobil fénytechnikai rendszereket
Ellátja a fénytechnikai rendszerek logisztikai biztosításának feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete
A típus A repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, az üzemeltetés szabályai
B típus A meghibásodások jelenségeinek felismerése; a kezelői szintnek megfelelő mérések és
javítások végrehajtása
B típus Repülésbiztosító eszközök telepítési helyének kiválasztásával szemben támasztott
követelmények, telepítésének szabályai
B típus Repülésbiztosító eszközök logisztikai biztosítása
B típus Repülésbiztosító eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Specifikus mérőműszerek használata
4. szint Üzemszerű működés jelzéseinek értelmezése, hibajelenségek felismerése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Terep
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mobil fénytechnikai rendszer rendeltetése, műszaki adatai, működési elve
A kezelésre vonatkozó biztonsági előírások
Az áramellátási rendszere
A telepítés rendje, előkészítése üzemeltetéshez
Az állomás üzemeltetése
A berendezésre vonatkozó technológiai utasítások
Logisztikai feladatok
Az állomás karbantartása, technikai kiszolgálása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0815-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános katonai és szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyakorolja a tervezett első beosztáshoz szükséges katonai és szakmai tevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A katonai szervezet napi tevékenységével összefüggő tevékenységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai és szakmai napi tevékenységek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napi katonai és szakmai feladatok ellátásához szükséges tevékenységek gyakorlása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
fegyvertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1045

A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

292. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

293. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása

1052

Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

294. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

295. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

296. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

297. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

298. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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299. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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300. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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303. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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304. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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305. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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306. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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307. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

308. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

309. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

310. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

311. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0790-06

NATOalapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
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351/3.2/0790-06
351/3.3/0790-06

6
4
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0

0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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312. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0791-06

Légijármű ismeret

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0791-06
351/1.2/0791-06
351/1.3/0791-06
351/1.4/0791-06
351/1.5/0791-06
351/1.6/0791-06
351/1.7/0791-06

2
2
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépek osztályozása
A sárkányszerkezet fő részei és rendszerei
Repülőgépek jellemző adatai
A sárkányszerkezetre ható terhelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter sárkányszerkezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopterek osztályozása, fő szerkezeti egységei és rendszerei
Helikopterek jellemző műszaki adatai
A helikopterre ható terhelések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Gázturbinás hajtóművek típusai, jellemző paraméterei, gépegységei
Az energiaátalakulás a hajtóműben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
Különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése a fegyverzeti
rendszerek használata során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos, műszer és oxigén rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek elektronikus automatika rendszerei, rendeltetése, felépítése, elvi működése és kapcsolata más villamos rendszerekkel
Légijárművek oxigén és magassági rendszerei, ezek felépítése, működése
A légijárművek energiarendszerei, az energiaforrások, hálózatok, villamos fogyasztók
A fedélzeten alkalmazott segéd-üzemi rendszerek feladatai, elvi működésük és a főbb
villamos paraméterek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiótechnikai rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légijárművek rádió- és impulzustechnikai elven működő berendezéseinek feladatai,
szerkezeti felépítésük, elvi működésük
A földi kiszolgáló berendezések rendeltetése, telepítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművekkel kapcsolatos általános ismeretek gyakorlati bemutatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos és
rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott légijárművekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlati szemléltetése
alkalmazott földi telepített irányító rendszerek bemutatása
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313. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0791-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz- és szögmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C típus Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága, a
nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűbb hosszmérés, szögmérés
Mérőeszközök pontossági vizsgálata
Különféle mérőeszközök, segédeszközök alkalmazása
Méretellenőrzés
Mérési hibák kiküszöbölése
Nagypontosságú hosszmérés, szögmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és
balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérés elvei
A leggyakrabban használt mérőműszerek bemutatása
Folyadékok és gázok nyomásának mérése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Térfogatmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munkaés balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térfogatmérés elvei
Folyadékszint és maradvány mérése
Nem villamos mennyiségek villamos jelátalakítása
Átáramló folyadék mennyiségének meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
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4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati bemutatása és végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú hálózatok
legfontosabb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyen- és váltakozó áram alaptörvényeinek, villamos gépek működésének átismétlése
a középiskolai tananyag alapján
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel gyakorlati mérések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek kiszolgálása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területeinek
gyakorlati bemutatása és mérések végrehajtása
Feszültségmérés elve
Áramerősség mérés elve
Ellenállásmérés elve
Villamosteljesítmény-mérés elve
Mérési határ bővítése
Mérések gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtani mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával kapcsolatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, eszközök
A szakítógép, szakító és nyomóvizsgálat, ütőmunka vizsgálat, keménységvizsgáló gépek,
keménységvizsgálat, mérési jegyzőkönyvek készítése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légijárművek
üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
Tüzelő- és kenőanyagok fajtái, jellemzői
Speciális folyadékok és gázok felhasználási területei, tulajdonságai légijárművek korszerű
építőanyagai

1129

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

314. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0792-06

Légijárművek
üzembentartásának
alapjai avionika
ágazat részére

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0792-06
351/1.2/0792-06
351/1.3/0792-06
351/1.4/0792-06
351/1.5/0792-06
351/1.6/0792-06
351/1.7/0792-06
351/1.8/0792-06
351/1.9/0792-06

12
18
0
0
0
2
6
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
12
6
0
0
8
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű javítási
munkák rendszere és formái
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános határozványok az avionika szakterületet érintve
Az üzemeltetés, üzembentartás fogalma avionika szakterületre vonatkozóan
Üzembentartási módszerek az avionika szakterületet érintve
Munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A légügyi törvényben és rendeleteiben megfogalmazott előírások, szabályok ismertetése
az avionika szakterületen tevékenykedő légijármű szerelőre vonatkozó mértékben
A repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálatának rendeltetése, feladatai és szervezeti
felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri és az előírt szabályok szerint feladatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki üzembentartó század és a javító szolgálat rendeltetése, feladata, felépítése,
alárendeltsége, együttműködésük rendje
A légijárművek személyhez kötöttsége
Bázis repülőtér felépítése, objektumai, épületek, építmények elhelyezkedése,
berendezése, légijárművek őrzése
Repülőgépen végzett munkák biztonsági előírásai
A légijármű üzembentartásának rendszere és tartalma
A csoportos kiszolgálási rendszer
A műszaki üzemeltetés munkafázisai
1131

A légijármű ellenőrzési rendszere és formái
A műszaki és karbantartó napok célja, szervezése és végrehajtása
Repülési napok szervezése és végrehajtása
Többváltásos repülések kiszolgálása
A zónás kiszolgálási rendszer
Légijárművek időszakos vizsgái, javítási módjai és azok tartalma
Szakanyagellátás rendszere
Szakági rendszerek műszaki üzemeltetésének speciális szabályai
Az üzembentartó és az időszakos csoport mechanikus beosztásbeli kötelmei
Tűzvédelmi rendszabályok
Üzembentartási és javítási műszaki okmányok
Okmányvezetés előírásai
Tüzelőanyag feltöltésével kapcsolatos előírások
Nagynyomású palackok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos előírások
Repülőgép mozgatásának, a hajtómű indításának szabályai
Okmányok vezetésének gyakorlása előzetes előkészítés, periodikus ellenőrzés,
karbantartó nap, repülőgép átadás-átvétele, berendezés-csere és szerszámok ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosításának gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt végre
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C típus A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának gyakorlati
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzembentartás végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika szakterületet érintő elméletben tanultak gyakorlati bemutatása a tanhangárban
Reptérbejárás
Műszaki munkavégzés gyakorlati megtekintése egy bázisreptéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerelési munkák a légijárműveken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C típus Szerszámok használata
C típus Munkakörülmények biztosításának alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika laboratóriumok, műhelyek és a szerelőcsarnok munkarendje
Általános üzembentartási és biztonsági rendszabályok a repülőtechnika karbantartása,
javítása, szerelése során az avionika szakterületet érintően
A munkahely kialakítása, szerszámok, eszközök használati szabályai
Szerelési munkák sajátosságai
Berendezések és rendszerek elhelyezkedése a repülőgépen
Szerelőnyílások le- és felszerelése
Repülőpép ki- és betakarásának általános szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Fülkeismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülketető nyitása-zárása, a földi biztosítékok rendeltetése, alkalmazásuk szabályai,
elhelyezése a katapultülésben
A fülkében elhelyezett berendezések, műszerek, kezelő és vezérlő szervek
Kapcsolók, kezelő szervek és jelzőműszerek alaphelyzete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülő harctevékenység mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi és készenléti szolgálatok mérnök-műszaki biztosítása
A repülőtechnika háborús körülmények közötti üzembentartásának szabályai
A szakterületekhez kapcsolódó harci sérülések osztályozása, a javítás szabályai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulika-rendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.9/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakághelyettesítő gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakághelyettesítő munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakághelyettesítő munkák során betartandó biztonsági rendszabályok
A repülőgép feltöltése üzemanyaggal, levegővel, nitrogénnel, oxigénnel és speciális
folyadékkal
Fülketető nyitása-zárása, az akkumulátorok ki- és beszerelése
A repülőtechnika irányítása kézzel történő mozgatása közben, indító berendezések és
gyártmányok függesztése és leszerelése
Adatrögzítő kazetták cseréje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

315. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0793-06
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megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyag villamos tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagok villamos jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok felosztása villamos tulajdonságaik alapján
Jellemzésük, tulajdonságaik és felhasználási területük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos alaptörvények és alapfogalmak
A villamos töltés, villamos tér, villamos térerősség, villamos potenciál, villamos áram és
ellenállás fogalma, jellemzői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Mágneses tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mágneses tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mágneses tér és jellemzői, alapfogalmak
A mágneses indukció, a mágneses tér és az áram kölcsönhatása
A mágneses fluxus és térerősség, az elektromágneses indukció – mozgási, nyugalmi, önés kölcsönös indukció – jelensége és meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyenáramú hálózatok elemzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyenáramú hálózatok alaptörvényei
Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású rezisztenciák
Feszültség és áramviszonyok a hálózatban
Hálózatszámítási módszerek megismerése és gyakorlati alkalmazása
Összetett hálózatok analízise ekvivalens átalakításokkal
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Szinuszos váltakozó hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szinuszos hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szinuszos mennyiségek jellemzői és leírásuk módjai
A hálózatszámítási módszerek alkalmazása szinuszos hálózatokra a szimbolikus számítási
mód felhasználásával
A váltakozó áramú teljesítmények számítása
Egyszerűbb áramkörök frekvenciafüggésének vizsgálata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Háromfázisú váltakozó áramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Háromfázisú hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása és leírási módjai
Háromfázisú hálózatok teljesítménye
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Négypólusok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A négypólusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Négypólusok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Négypólusok jellemzése
Paraméterek, azok felvétele és jelentése
Négypólusok összekapcsolásának módjai és sajátosságaik
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagok villamos jellemzői
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
C típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
C típus A mérési hibák okai és csoportosítása
C típus Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés célja és feladatai
A mérőeszközök csoportosítása és elvi felépítése
A műszereken található jelzések és jelölések
Mérési hibák fogalma, okai és csoportosítása
A mérőműszerek metrológiai jellemzői
A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
A mérési feladat végrehajtása során alkalmazásra kerülő műszerek felépítése és működési
elve
A műszerek kialakításának sajátosságai, kezelőelemeik és kezelési szabályaik
Tápegységek, generátorok, oszcilloszkópok kezelése
Áram mérése
Feszültség mérése
Ellenállások mérése különböző módszerekkel
Feszültségosztók vizsgálata
Egyenáramú teljesítmény mérése
Energiaforrások vizsgálata
Induktivitás és kapacitás mérése különböző módszerekkel
Frekvencia és fázisszög mérése
Induktivitás és kapacitás viselkedésének vizsgálata váltakozó áramú áramkörben, sorosés párhuzamos rezgőkörök vizsgálata
Elektromos hálózatok és négypólusok vizsgálata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
A légijármű fedélzetén alkalmazott fegyverek általános ismertetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a légijármű fedélzetén alkalmazott fegyvereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának
sajátosságai, elhelyezkedése a légijármű fedélzetén
B típus A különböző kisegítő rendszerek, berendezések, eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzeti fajták értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának
sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
A különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbanóanyagok és eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A robbanóanyag fogalma, felosztása, tulajdonságai és felhasználási területei
C típus A robbanás kémiai folyamatának elmélete
C típus A rombolóhatás lényege
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Robbanóanyagok és eszközök értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása, tulajdonságai és felhasználási területei
A lőporok, pirotechnikai anyagok, iniciáló és brizáns robbanóanyagok felosztása,
tulajdonságai, felhasználási területei
A robbanás kémiai folyamatának elméleti alapjai
A töltet robbanása levegőben, vízben, talajban
A rombolóhatás lényege
A lövedék ütő, repesz, kumulatív és gyújtó hatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
A légijármű fedélzeti megsemmisítő eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fedélzeti lőfegyverek felosztása, működése, harcászati-műszaki adatai és velük szemben
támasztott főbb követelmények
C típus A ballisztika fogalma, felosztása
B típus A lőfegyverek belső ballisztikája
B típus A repülőfedélzeti lőfegyverek lőszerei, lőszergyújtói, azok szerkezete és működése
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B típus A bombagyújtók felosztása, felépítése, működése
C típus A rakéta részei, a tolóerő létrehozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fedélzeti megsemmisítő eszközök értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedélzeti lőfegyverek felosztása, működése, harcászat-műszaki adataik, és a velük
szemben támasztott főbb követelmények
A ballisztika fogalma, felosztása
A lőfegyverek belső ballisztikája
A repülőfedélzeti lőfegyverek lőszerei, lőszergyújtók
Repülőbombák felosztása, felépítése, jellemző paramétereik, bombagyújtók
Repülőfedélzeti rakéták osztályozása, szerkezeti felépítése, kialakítása
A rakéta részei, a tolóerő létrehozása
Nem irányítható rakéták felosztása, fajtái, részeinek működése, gyújtói
Irányított rakéták felosztása, szerkezeti kialakítása és fő részeinek rendeltetése
A kormánygépek felosztása, felépítése, működése
A rakéta harci részek rendeltetése, szerkezeti kialakítása
Rakétagyújtók fajtái, szerkezeti kialakításuk, működésük
A repülőfedélzeti rakéták irányítási rendszerei és rávezetési módszerei
Rádiótechnikai és optoelektronikai koordinátor-rendszerek
Követő koordinátorok, az autonóm- és távirányítási rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijármű fedélzeti megsemmisítő eszköz típusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijármű fedélzeti megsemmisítő eszköz típusait kezeli, karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fedélzeti lőfegyverek felosztása, működése, harcászati-műszaki adatai és velük szemben
támasztott főbb követelmények
B típus A repülőbombák felosztása, felépítése, jellemző paraméterei
C típus A repülőfedélzeti rakéták osztályozása, szerkezeti felépítése és kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fedélzeti megsemmisítő eszközök osztályozása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszeresített irányított, nem irányított rakéták, bombák, lőszerek típusai
Harcászati adatok
Geometriai paraméterek
Működési elv
Felépítés
Műszaki, karbantartó munkák végzése az adott típusokon
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijármű fedélzeti célzókészülékei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijármű fedélzeti célzókészülékeinek működőképességét ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijármű célzó és navigációs rendszerének működése, részei, elhelyezkedése,
működőképességének ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fedélzeti célzókészülékek felépítésének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű célzó-navigációs rendszerének fogalma, feladata, fő részei és működése
A külső ballisztika fogalma
A légilövészet és a célzás alapfogalmai
A célzóberendezések és célzókészülékek felosztása
A giroszkópikus célzókészülékek szerkezeti felépítése és működése
A rádiólokációs, infra- és lézertechnikai célzókészülékek szerkezeti felépítése, működési
elve
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijármű fedélzeti fegyverrendszer, fegyvervezérlő rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijármű fedélzeti fegyverrendszer és fegyvervezérlő rendszereit ellenőrzi
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülőfedélzeti rakéták irányítási rendszerei és rávezetési módszerei
C típus Az autonóm- és távirányítás irányítási rendszere
C típus A szárny alatti tartók, fegyver előbeépítések, függesztő és indító berendezések
rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése
C típus A megsemmisítő eszközök leválasztásának vezérlése, a harci-vészoldás és indítás, illetve
ledobás folyamata
C típus A mereven és mozgathatóan beépített lőfegyverek vezérlő rendszere
C típus A rakétafegyverzet indításvezérlő rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzeti eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szárny alatti tartók, fegyver előbeépítések, függesztő és indító berendezések
A megsemmisítő eszközök leválasztásának vezérlése
A harci-vészoldás és indítás, illetve ledobás
A parancsműszerek rendeltetése, szerkezete, főbb jellemzői, működési elve
Mereven és mozgathatóan beépített lőfegyverek vezérlő rendszere
A rakétafegyverzet indításvezérlő rendszere
A repülőfegyverzet műszaki kiszolgálásának földi eszközei
Megsemmisítő eszközök harci alkalmazásának hatékonysága
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijármű üzembentartását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A repülőgépvezető-fülkébe lépés szabályai, a műszerek, kapcsolók elhelyezése, funkciói,
alaphelyzete
C típus Biztonsági rendszabályok amelyek szükségesek az adott munkaterületen biztonságos
munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
C típus A repülőfedélzeti lőfegyverek szét- és összeszerelése, karbantartása, javítási ciklusai,
sajátosságai
A típus Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok funkciói
A típus A műszaki dokumentációs munkák
C típus A repülőfedélzeti rakétarendszer, függesztő- és oldó rendszerek működése, részei, azok
elhelyezkedése
A típus A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere, tartalma,
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzeti eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
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Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőgépek üzembentartása során végzendő műszaki munkák bemutatása és gyakorlati
végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

319. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0793-06

Szakmai
csapatgyakorlat

azonosítója

szk

351/5.1/0793-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0793-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzeti eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai csapatgyakorlat végrehajtása működő alakulatnál
Az üzembentartás során tanultak megtekintése a gyakorlatban
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
műszertechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

320. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

321. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

322. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
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Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

323. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

324. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

325. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

326. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

327. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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331. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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332. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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333. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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334. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

335. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépek osztályozása
A sárkányszerkezet fő részei és rendszerei
Repülőgépek jellemző adatai
A sárkányszerkezetre ható terhelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter sárkányszerkezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopterek osztályozása, fő szerkezeti egységei és rendszerei
Helikopterek jellemző műszaki adatai
A helikopterre ható terhelések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Gázturbinás hajtóművek típusai, jellemző paraméterei, gépegységei
Az energiaátalakulás a hajtóműben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben

1224

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
Különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése a fegyverzeti
rendszerek használata során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos, műszer és oxigén rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek elektronikus automatika rendszerei, rendeltetése, felépítése, elvi működése és kapcsolata más villamos rendszerekkel
Légijárművek oxigén és magassági rendszerei, ezek felépítése, működése
A légijárművek energiarendszerei, az energiaforrások, hálózatok, villamos fogyasztók
A fedélzeten alkalmazott segéd-üzemi rendszerek feladatai, elvi működésük és a főbb
villamos paraméterek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiótechnikai rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légijárművek rádió- és impulzustechnikai elven működő berendezéseinek feladatai,
szerkezeti felépítésük, elvi működésük
A földi kiszolgáló berendezések rendeltetése, telepítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművekkel kapcsolatos általános ismeretek gyakorlati bemutatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos és
rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott légijárművekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlati szemléltetése
alkalmazott földi telepített irányító rendszerek bemutatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

342. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0791-06

Méréstechnikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/2.1/0791-06
351/2.2/0791-06
351/2.3/0791-06
351/2.4/0791-06
351/2.5/0791-06
351/2.6/0791-06
351/2.7/0791-06
351/2.8/0791-06
351/2.9/0791-06
351/2.10/0791-06
351/2.11/0791-06
351/2.12/0791-06

1
1
1
0
4
1
0
2
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
0
2
0
0
7
0
2
7
0
2
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz- és szögmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C típus Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága, a
nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűbb hosszmérés, szögmérés
Mérőeszközök pontossági vizsgálata
Különféle mérőeszközök, segédeszközök alkalmazása
Méretellenőrzés
Mérési hibák kiküszöbölése
Nagypontosságú hosszmérés, szögmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és
balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérés elvei
A leggyakrabban használt mérőműszerek bemutatása
Folyadékok és gázok nyomásának mérése
1229

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Térfogatmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munkaés balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térfogatmérés elvei
Folyadékszint és maradvány mérése
Nem villamos mennyiségek villamos jelátalakítása
Átáramló folyadék mennyiségének meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
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4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati bemutatása és végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú hálózatok
legfontosabb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyen- és váltakozó áram alaptörvényeinek, villamos gépek működésének átismétlése
a középiskolai tananyag alapján
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel gyakorlati mérések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek kiszolgálása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területeinek
gyakorlati bemutatása és mérések végrehajtása
Feszültségmérés elve
Áramerősség mérés elve
Ellenállásmérés elve
Villamosteljesítmény-mérés elve
Mérési határ bővítése
Mérések gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtani mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával kapcsolatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, eszközök
A szakítógép, szakító és nyomóvizsgálat, ütőmunka vizsgálat, keménységvizsgáló gépek,
keménységvizsgálat, mérési jegyzőkönyvek készítése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légijárművek
üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
Tüzelő- és kenőanyagok fajtái, jellemzői
Speciális folyadékok és gázok felhasználási területei, tulajdonságai légijárművek korszerű
építőanyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

343. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0792-06

Légijárművek
üzembentartásának
alapjai avionika
ágazat részére

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0792-06
351/1.2/0792-06
351/1.3/0792-06
351/1.4/0792-06
351/1.5/0792-06
351/1.6/0792-06
351/1.7/0792-06
351/1.8/0792-06
351/1.9/0792-06

12
18
0
0
0
2
6
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
12
6
0
0
8
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

94

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű javítási
munkák rendszere és formái
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános határozványok az avionika szakterületet érintve
Az üzemeltetés, üzembentartás fogalma avionika szakterületre vonatkozóan
Üzembentartási módszerek az avionika szakterületet érintve
Munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A légügyi törvényben és rendeleteiben megfogalmazott előírások, szabályok ismertetése
az avionika szakterületen tevékenykedő légijármű szerelőre vonatkozó mértékben
A repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálatának rendeltetése, feladatai és szervezeti
felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri és az előírt szabályok szerint feladatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki üzembentartó század és a javító szolgálat rendeltetése, feladata, felépítése,
alárendeltsége, együttműködésük rendje
A légijárművek személyhez kötöttsége
Bázis repülőtér felépítése, objektumai, épületek, építmények elhelyezkedése,
berendezése, légijárművek őrzése
Repülőgépen végzett munkák biztonsági előírásai
A légijármű üzembentartásának rendszere és tartalma
A csoportos kiszolgálási rendszer
A műszaki üzemeltetés munkafázisai
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A légijármű ellenőrzési rendszere és formái
A műszaki és karbantartó napok célja, szervezése és végrehajtása
Repülési napok szervezése és végrehajtása
Többváltásos repülések kiszolgálása
A zónás kiszolgálási rendszer
Légijárművek időszakos vizsgái, javítási módjai és azok tartalma
Szakanyagellátás rendszere
Szakági rendszerek műszaki üzemeltetésének speciális szabályai
Az üzembentartó és az időszakos csoport mechanikus beosztásbeli kötelmei
Tűzvédelmi rendszabályok
Üzembentartási és javítási műszaki okmányok
Okmányvezetés előírásai
Tüzelőanyag feltöltésével kapcsolatos előírások
Nagynyomású palackok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos előírások
Repülőgép mozgatásának, a hajtómű indításának szabályai
Okmányok vezetésének gyakorlása előzetes előkészítés, periodikus ellenőrzés,
karbantartó nap, repülőgép átadás-átvétele, berendezés-csere és szerszámok ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosításának gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt végre
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C típus A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának gyakorlati
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzembentartás végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika szakterületet érintő elméletben tanultak gyakorlati bemutatása a tanhangárban
Reptérbejárás
Műszaki munkavégzés gyakorlati megtekintése egy bázisreptéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerelési munkák a légijárműveken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C típus Szerszámok használata
C típus Munkakörülmények biztosításának alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika laboratóriumok, műhelyek és a szerelőcsarnok munkarendje
Általános üzembentartási és biztonsági rendszabályok a repülőtechnika karbantartása,
javítása, szerelése során az avionika szakterületet érintően
A munkahely kialakítása, szerszámok, eszközök használati szabályai
Szerelési munkák sajátosságai
Berendezések és rendszerek elhelyezkedése a repülőgépen
Szerelőnyílások le- és felszerelése
Repülőpép ki- és betakarásának általános szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Fülkeismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülketető nyitása-zárása, a földi biztosítékok rendeltetése, alkalmazásuk szabályai,
elhelyezése a katapultülésben
A fülkében elhelyezett berendezések, műszerek, kezelő és vezérlő szervek
Kapcsolók, kezelő szervek és jelzőműszerek alaphelyzete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülő harctevékenység mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi és készenléti szolgálatok mérnök-műszaki biztosítása
A repülőtechnika háborús körülmények közötti üzembentartásának szabályai
A szakterületekhez kapcsolódó harci sérülések osztályozása, a javítás szabályai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulika-rendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.9/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakághelyettesítő gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakághelyettesítő munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakághelyettesítő munkák során betartandó biztonsági rendszabályok
A repülőgép feltöltése üzemanyaggal, levegővel, nitrogénnel, oxigénnel és speciális
folyadékkal
Fülketető nyitása-zárása, az akkumulátorok ki- és beszerelése
A repülőtechnika irányítása kézzel történő mozgatása közben, indító berendezések és
gyártmányok függesztése és leszerelése
Adatrögzítő kazetták cseréje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyag villamos tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagok villamos jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok felosztása villamos tulajdonságaik alapján
Jellemzésük, tulajdonságaik és felhasználási területük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos alaptörvények és alapfogalmak
A villamos töltés, villamos tér, villamos térerősség, villamos potenciál, villamos áram és
ellenállás fogalma, jellemzői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Mágneses tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mágneses tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mágneses tér és jellemzői, alapfogalmak
A mágneses indukció, a mágneses tér és áram kölcsönhatása
A mágneses fluxus és térerősség, az elektromágneses indukció – mozgási, nyugalmi, önés kölcsönös indukció – jelensége és meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyenáramú hálózatok elemzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyenáramú hálózatok alaptörvényei
Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású rezisztenciák
Feszültség és áramviszonyok a hálózatban
Hálózatszámítási módszerek megismerése és gyakorlati alkalmazása
Összetett hálózatok analízise ekvivalens átalakításokkal
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Szinuszos váltakozó hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szinuszos hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szinuszos mennyiségek jellemzői és leírásuk módjai
A hálózatszámítási módszerek alkalmazása szinuszos hálózatokra a szimbolikus számítási
mód felhasználásával
A váltakozó áramú teljesítmények számítása
Egyszerűbb áramkörök frekvenciafüggésének vizsgálata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Háromfázisú váltakozó áramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Háromfázisú hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása és leírási módjai
Háromfázisú hálózatok teljesítménye
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Négypólusok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A négypólusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Négypólusok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Négypólusok jellemzése
Paraméterek, azok felvétele és jelentése
Négypólusok összekapcsolásának módjai és sajátosságaik
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
1250

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagok villamos jellemzői
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
C típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
C típus A mérési hibák okai és csoportosítása
C típus Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés célja és feladatai
A mérőeszközök csoportosítása és elvi felépítése
A műszereken található jelzések és jelölések
Mérési hibák fogalma, okai és csoportosítása
A mérőműszerek metrológiai jellemzői
A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
A mérési feladat végrehajtása során alkalmazásra kerülő műszerek felépítése és műkö-dési
elve
A műszerek kialakításának sajátosságai, kezelőelemeik és kezelési szabályaik
Univerzális műszerek
Tápegységek,
Áram mérése generátorok, oszcilloszkópok kezelése
Feszültség mérése
Ellenállások mérése különböző módszerekkel
Feszültségosztók vizsgálata
Egyenáramú teljesítmény mérése
Energiaforrások vizsgálata
Induktivitás és kapacitás mérése különböző módszerekkel
Frekvencia és fázisszög mérése
Induktivitás és kapacitás viselkedésének vizsgálata váltakozó áramú áramkörben, soros és
párhuzamos rezgőkörök vizsgálata
Elektromos hálózatok és négypólusok vizsgálata
1251

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Pneumatikus rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyomásfajták és a levegőnyomás vevők és átalakítók felépítése
C típus Sebességmérés, magasságmérés elve és a sebességmérők, magasság- és sebességadók
működése
C típus A túlterhelés fogalma, túlterhelés ellen védő rendszer felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Pneumatikai rendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásfajták, levegőnyomás vevők, érzékelők, átalakítók
Pneumatikus átkapcsolók, páraülepítők, pneumatikus csővezetékek, szelencék, Bourdoncsövek, mozgásközvetítő szerkezetek
Magasságfajták fogalma, származtattatása, magasságmérők működése
Sebesség háromszög, valós és műszer szerinti sebesség, kombinált sebességmérők,
variométerek, fülkemagasság- és túlnyomásmérők, csúszásjelzők, magasság- és sebesség
adók, légijel-rendszerek alapjai
Légijel-rendszerek alapjai, magassági betegségek
Oxigénrendszerek feladata, oxigénrendszerek felépítése és működése különböző
üzemmódokon
Magassági berendezések és személyi védőfelszerelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Energiaellátó-rendszerek és a hajtóművek villamos rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos rendszerek hálózati elemei, felépítése (vezetékek, kapcsolók, nyomógombok,
relék, kontaktorok, hálózatvédő automaták)
C típus Villamos gépek felépítése, működése
C típus Akkumulátorok szerkezeti sajátosságai, felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Energiaellátó-rendszerek és a hajtóművek villamos rendszereinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos hálózatok kialakítása, vezetékek típusai, egy- és többvezetékes hálózatok
Hálózatvédő automaták, biztosítók, relék, kontaktorok, differenciál-minimál relék,
feszültség szabályozók, túlfeszültség ellen védő automaták, stabilizáló transzformátorok
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Villamos gépek működése, indítómotor-generátorok sajátosságai
Áramátalakítók
Akkumulátorok
Váltóáramú rendszerek sajátosságai
Többfokozatú hajtóműindítás
A hajtómű üzemét ellenőrző műszerek, azok adói, működési elvük
Elektromágneses hidraulika- és oxigén-csapok, gyújtótekercsek, gyújtógyertyák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus automatikarendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajtóműindító-rendszerek általános felépítése, és az elemek működése (programvezérlő
automata, gyújtórendszerek, elektromágneses hidraulika- és oxigéncsapok)
C típus A két- és háromszabadságfokú pörgettyűk tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei
C típus Az irányszög-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C típus A robotpilóta-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C típus Az adatrögzítő-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikus automatikarendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pörgettyű elmélet, két- és három szabadságfokú pörgettyűk
Szögsebességadók, elfordulás jelzők
Műhorizontok, giroszkópok feladata helyesbítő rendszere
Helyesbítés-kikapcsolók
Szelszinrendszerek működése
Arretáló szerkezetek
Műhorizont-rendszerek működése
Irányszög fajták, mágneses alapfogalmak (deviáció, deklináció, inklináció)
Irányszög-rendszerek felépítése, berendezései (indukciós adók, korrekciós mechanizmus,
egyeztető szerkezet, irányszög jelzőműszer, pörgettyűs adó)
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Robotpilóták rendeltetése, működési elve
Robotpilóták berendezéseinek a szerkezete, működése
Légijárművek kormányzási módjai
Kormánygépek rendeltetése, működése
Robotpilóták elvi működése különböző üzemmódokon
Objektív értékelés szükségessége, adatrögzítő rendszerek feladata és felépítése,
adatrögzítő rendszerek elvi működése, veszélyes állásszög érzékelő- és jelzőrendszer
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Energiaellátó-rendszerek és a hajtóművek villamos rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja az energiaellátó-rendszereket és a hajtóművek villamos rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos rendszerek hálózati elemei, felépítése (vezetékek, kapcsolók, nyomógombok,
relék, kontaktorok, hálózatvédő automaták)
C típus Villamos gépek felépítése, működése
C típus Akkumulátorok szerkezeti sajátosságai, felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Energiaellátó-rendszerek és a hajtóművek villamos rendszereinek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Elektronikai mérések 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott típusú légijármű villamos hálózatának kialakítása
Áramátalakítók
Akkumulátorok
Többfokozatú hajtóműindítás
Programvezérlő automata
Elektromágneses hidraulika- és oxigén csapok, gyújtótekercsek, gyújtógyertyák
Egy adott típusú hajtóműindító-rendszer működése
Utánégető rendszer, követési grafikon
A hajtómű szabályozórendszerének működése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Segéd-üzemi rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja a segéd-üzemi rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A veszélyes üzemmódok központi jelzőrendszerének a felépítése és működése
A típus A tüzelőanyag-ellátás és -jelzés rendszerének a felépítése és működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Segéd-üzemi rendszerek tanulmányozása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Elektronikai mérések 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülkefűtő- és kondicionáló-rendszer
Periszkóp, pitot-cső, állásszögadó fűtőrendszerei, sisakfűtő-rendszer
Fülkemegvilágító rendszerek, transzformátoros és potenciométeres fényező szabályozás
Leszálló-guruló fényszórók vezérlőrendszere
Futóműködtetés és jelzés elektromos rendszere
Szárnymechanizáció és törzsféklapok vezérlő- és jelzőrendszere
Légijárművek navigációs fényrendszerei
Üléscsésze állításmechanizmusa, határréteg lefúvató rendszer
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A vezérlés és kormányozhatóság egységes rendszere
Pompázsgátló redőnyök vezérlőrendszere
Szívócsatorna szabályozórendszere
Veszélyes üzemmód központi jelzőrendszere
Kerékkifékező-rendszer
Fékernyő kibocsátó- és leoldó-rendszer
Tüzelőanyag-ellátás és -jelzés rendszere
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrző műszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja az ellenőrző műszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A villamos paraméterek mérésére alkalmas univerzális mérőműszerek felépítése, kezelése
C típus A műhorizont-rendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C típus Az irányszög-rendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C típus A robotpilóta-ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C típus Az oxigénrendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
C típus A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere, tartalma,
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ellenőrző műszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Elektronikai mérések 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feszültség mérése, áram mérése
Integráló amperóra számláló működése
Kiáramló gázhőmérők
Potenciométeres távnyomás mérők
Olajnyomás mérő működése
Hidraulikanyomás mérők működése
Nyomásadók és kapcsolók
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Pneumatikus rendszerek nyomás mérői
Mechanikus-úszós szintmérők és mennyiségmérők
Kifogyasztás-mérő rendszerek
Fordulatszámmérők
Túlterhelésjelzők
Időórák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus automatikarendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja az elektronikus automatikarendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hajtóműindító-rendszerek általános felépítése, és az elemek működése (programvezérlő
automata, gyújtórendszerek, elektromágneses hidraulika- és oxigéncsapok)
C típus A két- és háromszabadságfokú pörgettyűk tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei
C típus Az irányszög-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C típus A robotpilóta-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C típus Az adatrögzítő-rendszer rendeltetése, felépítése és működése
C típus Egy konkrét hajtóműindító-rendszer működése
C típus Az utánégető-rendszer rendeltetése és felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektronikus automatikarendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Elektronikai mérések 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szögsebességadók, elfordulás jelzők
Műhorizontok, giroszkópok
Helyesbítés kikapcsolók
Szelszinrendszerek
Arretáló szerkezetek
Irányszög-rendszerek
Robotpilóták berendezései
Légijármű kormányzási módjai
Kormánygépek
Robotpilóták elvi működése különböző üzemmódokon
Objektív értékelés, adatrögzítő-rendszerek, veszélyes állásszög érzékelő- és jelzőrendszer
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

347. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a repülőgépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egy konkrét hajtóműindító-rendszer működése
C típus Az utánégető-rendszer rendeltetése és felépítése
C típus A hajtómű szabályozórendszere
C típus A vezérlés és kormányozhatóság egységes rendszerének a felépítése és működése
B típus A veszélyes üzemmódok központi jelzőrendszerének a felépítése és működése
C típus A tüzelőanyag-ellátás és -jelzés rendszerének a felépítése és működése
A típus A légijárműveken végzett munkák biztonsági rendszabályai
C típus Az oxigénrendszer ellenőrző berendezésének a rendeltetése és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Elektronikai mérések 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőgépek üzembentartása során végzendő műszaki munkák bemutatása és gyakorlati
végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

348. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0794-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a szakmai csapatgyakorlatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere, tartalma,
A típus Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a biztonságos
munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
C típus Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok funkciói
A típus Műszaki dokumentációs munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai csapatgyakorlat végrehajtása működő alakulatnál
Az üzembentartás során tanultak megtekintése a gyakorlatban
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (avionika ágazat fedélzeti
rádiótechnika szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

349. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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351. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
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Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

352. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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353. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06
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0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

354. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

355. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

356. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

357. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

358. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

359. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

360. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

361. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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362. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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363. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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364. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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365. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/1.0/0791-06

Légijármű ismeret

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0791-06
351/1.2/0791-06
351/1.3/0791-06
351/1.4/0791-06
351/1.5/0791-06
351/1.6/0791-06
351/1.7/0791-06

2
2
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
14

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépek osztályozása
A sárkányszerkezet fő részei és rendszerei
Repülőgépek jellemző adatai
A sárkányszerkezetre ható terhelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter sárkányszerkezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopterek osztályozása, fő szerkezeti egységei és rendszerei
Helikopterek jellemző műszaki adatai
A helikopterre ható terhelések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Gázturbinás hajtóművek típusai, jellemző paraméterei, gépegységei
Az energiaátalakulás a hajtóműben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
Különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése a fegyverzeti
rendszerek használata során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos, műszer és oxigén rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek elektronikus automatika rendszerei, rendeltetése, felépítése, elvi működése és kapcsolata más villamos rendszerekkel
Légijárművek oxigén és magassági rendszerei, ezek felépítése, működése
A légijárművek energiarendszerei, az energiaforrások, hálózatok, villamos fogyasztók
A fedélzeten alkalmazott segéd-üzemi rendszerek feladatai, elvi működésük és a főbb
villamos paraméterek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiótechnikai rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légijárművek rádió- és impulzustechnikai elven működő berendezéseinek feladatai,
szerkezeti felépítésük, elvi működésük
A földi kiszolgáló berendezések rendeltetése, telepítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművekkel kapcsolatos általános ismeretek gyakorlati bemutatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos és
rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott légijárművekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlati szemléltetése
alkalmazott földi telepített irányító rendszerek bemutatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/2.0/0791-06

Méréstechnikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/2.1/0791-06
351/2.2/0791-06
351/2.3/0791-06
351/2.4/0791-06
351/2.5/0791-06
351/2.6/0791-06
351/2.7/0791-06
351/2.8/0791-06
351/2.9/0791-06
351/2.10/0791-06
351/2.11/0791-06
351/2.12/0791-06

1
1
1
0
4
1
0
2
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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0
0
0
2
0
0
7
0
2
7
0
2
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz- és szögmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C típus Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága, a
nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűbb hosszmérés, szögmérés
Mérőeszközök pontossági vizsgálata
Különféle mérőeszközök, segédeszközök alkalmazása
Méretellenőrzés
Mérési hibák kiküszöbölése
Nagypontosságú hosszmérés, szögmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és
balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérés elvei
A leggyakrabban használt mérőműszerek bemutatása
Folyadékok és gázok nyomásának mérése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Térfogatmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munkaés balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térfogatmérés elvei
Folyadékszint és maradvány mérése
Nem villamos mennyiségek villamos jelátalakítása
Átáramló folyadék mennyiségének meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
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4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati bemutatása és végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú hálózatok
legfontosabb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyen- és váltakozó áram alaptörvényeinek, villamos gépek működésének átismétlése
a középiskolai tananyag alapján
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel gyakorlati mérések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek kiszolgálása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területeinek
gyakorlati bemutatása és mérések végrehajtása
Feszültségmérés elve
Áramerősség mérés elve
Ellenállásmérés elve
Villamosteljesítmény-mérés elve
Mérési határ bővítése
Mérések gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtani mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával kapcsolatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, eszközök
A szakítógép, szakító és nyomóvizsgálat, ütőmunka vizsgálat, keménységvizsgáló gépek,
keménységvizsgálat, mérési jegyzőkönyvek készítése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légijárművek
üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
Tüzelő- és kenőanyagok fajtái, jellemzői
Speciális folyadékok és gázok felhasználási területei, tulajdonságai légijárművek korszerű
építőanyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

372. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0792-06

Légijárművek
üzembentartásának
alapjai avionika
ágazat részére

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0792-06
351/1.2/0792-06
351/1.3/0792-06
351/1.4/0792-06
351/1.5/0792-06
351/1.6/0792-06
351/1.7/0792-06
351/1.8/0792-06
351/1.9/0792-06

12
18
0
0
0
2
6
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
12
6
0
0
8
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű javítási
munkák rendszere és formái
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános határozványok az avionika szakterületet érintve
Az üzemeltetés, üzembentartás fogalma avionika szakterületre vonatkozóan
Üzembentartási módszerek az avionika szakterületet érintve
Munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A légügyi törvényben és rendeleteiben megfogalmazott előírások, szabályok ismertetése
az avionika szakterületen tevékenykedő légijármű szerelőre vonatkozó mértékben
A repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálatának rendeltetése, feladatai és szervezeti
felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri és az előírt szabályok szerint feladatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki üzembentartó század és a javító szolgálat rendeltetése, feladata, felépítése,
alárendeltsége, együttműködésük rendje
A légijárművek személyhez kötöttsége
Bázis repülőtér felépítése, objektumai, épületek, építmények elhelyezkedése,
berendezése, légijárművek őrzése
Repülőgépen végzett munkák biztonsági előírásai
A légijármű üzembentartásának rendszere és tartalma
A csoportos kiszolgálási rendszer
A műszaki üzemeltetés munkafázisai
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A légijármű ellenőrzési rendszere és formái
A műszaki és karbantartó napok célja, szervezése és végrehajtása
Repülési napok szervezése és végrehajtása
Többváltásos repülések kiszolgálása
A zónás kiszolgálási rendszer
Légijárművek időszakos vizsgái, javítási módjai és azok tartalma
Szakanyagellátás rendszere
Szakági rendszerek műszaki üzemeltetésének speciális szabályai
Az üzembentartó és az időszakos csoport mechanikus beosztásbeli kötelmei
Tűzvédelmi rendszabályok
Üzembentartási és javítási műszaki okmányok
Okmányvezetés előírásai
Tüzelőanyag feltöltésével kapcsolatos előírások
Nagynyomású palackok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos előírások
Repülőgép mozgatásának, a hajtómű indításának szabályai
Okmányok vezetésének gyakorlása előzetes előkészítés, periodikus ellenőrzés,
karbantartó nap, repülőgép átadás-átvétele, berendezés-csere és szerszámok ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés, mérnök-műszaki biztosításának gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt végre
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C típus A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának gyakorlati
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzembentartás végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika szakterületet érintő elméletben tanultak gyakorlati bemutatása a tanhangárban
Reptérbejárás
Műszaki munkavégzés gyakorlati megtekintése egy bázisreptéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerelési munkák a légijárműveken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C típus Szerszámok használata
C típus Munkakörülmények biztosításának alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az avionika laboratóriumok, műhelyek és a szerelőcsarnok munkarendje
Általános üzembentartási és biztonsági rendszabályok a repülőtechnika karbantartása,
javítása, szerelése során az avionika szakterületet érintően
A munkahely kialakítása, szerszámok, eszközök használati szabályai
Szerelési munkák sajátosságai
Berendezések és rendszerek elhelyezkedése a repülőgépen
Szerelőnyílások le- és felszerelése
Repülőpép ki- és betakarásának általános szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Fülkeismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülketető nyitása-zárása, a földi biztosítékok rendeltetése, alkalmazásuk szabályai,
elhelyezése a katapultülésben
A fülkében elhelyezett berendezések, műszerek, kezelő és vezérlő szervek
Kapcsolók, kezelő szervek és jelzőműszerek alaphelyzete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülő harctevékenység mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi és készenléti szolgálatok mérnök-műszaki biztosítása
A repülőtechnika háborús körülmények közötti üzembentartásának szabályai
A szakterületekhez kapcsolódó harci sérülések osztályozása, a javítás szabályai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulika-rendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.9/0792-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakághelyettesítő gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakághelyettesítő munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakághelyettesítő munkák során betartandó biztonsági rendszabályok
A repülőgép feltöltése üzemanyaggal, levegővel, nitrogénnel, oxigénnel és speciális
folyadékkal
Fülketető nyitása-zárása, az akkumulátorok ki- és beszerelése
A repülőtechnika irányítása kézzel történő mozgatása közben, indító berendezések és
gyártmányok függesztése és leszerelése
Adatrögzítő kazetták cseréje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Az anyag villamos tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anyagok villamos jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Az anyag villamos tulajdonságainak értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok felosztása villamos tulajdonságaik alapján
Jellemzésük, tulajdonságaik és felhasználási területük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamos tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos alaptörvények és alapfogalmak
A villamos töltés, villamos tér, villamos térerősség, villamos potenciál, villamos áram és
ellenállás fogalma, jellemzői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Mágneses tér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mágneses tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mágneses tér és jellemzői, alapfogalmak
A mágneses indukció, a mágneses tér és áram kölcsönhatása
A mágneses fluxus és térerősség, az elektromágneses indukció – mozgási, nyugalmi, önés kölcsönös indukció – jelensége és meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyenáramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyenáramú hálózatok elemzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyenáramú hálózatok alaptörvényei
Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású rezisztenciák
Feszültség és áramviszonyok a hálózatban
Hálózatszámítási módszerek megismerése és gyakorlati alkalmazása
Összetett hálózatok analízise ekvivalens átalakításokkal
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Szinuszos váltakozó hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szinuszos hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szinuszos mennyiségek jellemzői és leírásuk módjai
A hálózatszámítási módszerek alkalmazása szinuszos hálózatokra a szimbolikus számítási
mód felhasználásával
A váltakozó áramú teljesítmények számítása
Egyszerűbb áramkörök frekvenciafüggésének vizsgálata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Háromfázisú váltakozó áramú hálózatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Háromfázisú hálózatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Háromfázisú feszültség előállítása, ábrázolása és leírási módjai
Háromfázisú hálózatok teljesítménye
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Négypólusok vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A négypólusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Négypólusok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Négypólusok jellemzése
Paraméterek, azok felvétele és jelentése
Négypólusok összekapcsolásának módjai és sajátosságaik
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapmérések és az elektromos hálózatok gyakorlati vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja az alapméréseket és az elektromos hálózatok vizsgálatát
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az anyagok villamos jellemzői
B típus A villamos alaptörvények és alapfogalmak
B típus A mágneses térre vonatkozó alaptörvények, alapfogalmak
B típus Az egyenáramú, váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus A szinuszos váltóáramú hálózatok
C típus A háromfázisú váltóáramú hálózatok alaptörvényei
C típus Bonyolultabb mérések végrehajtásának módjai
C típus A mérési hibák okai és csoportosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérés célja és feladatai
A mérőeszközök csoportosítása és elvi felépítése
A műszereken található jelzések és jelölések
Mérési hibák fogalma, okai és csoportosítása
A mérőműszerek metrológiai jellemzői
A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
A mérési feladat végrehajtása során alkalmazásra kerülő műszerek felépítése és működési
elve
A műszerek kialakításának sajátosságai, kezelőelemeik és kezelési szabályaik
Univerzális műszerek
Tápegységek,
Áram mérése generátorok, oszcilloszkópok kezelése
Feszültség mérése
Ellenállások mérése különböző módszerekkel
Feszültségosztók vizsgálata
Egyenáramú teljesítmény mérése
Energiaforrások vizsgálata
Induktivitás és kapacitás mérése különböző módszerekkel
Frekvencia és fázisszög mérése
Induktivitás és kapacitás viselkedésének vizsgálata váltakozó áramú áramkörben, soros és
párhuzamos rezgőkörök vizsgálata
Elektromos hálózatok és négypólusok vizsgálata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai alapáramkörök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elektroncsövek és félvezetők működési elve, jellemzői
C típus Elektroncsövekkel és félvezetőkkel felépített alapkapcsolások
C típus Egyenirányító és erősítő kapcsolások működése
C típus Elektroncsöves és tranzisztoros oszcillátorok működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elektromos rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben

1363

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektroncsövek működési elve, működési jellemzői
Félvezető alapanyagú eszközök működési elve, működési jellemzői
Elektroncsövek és tranzisztorok munkapontja, munkapont beállítása, alapkapcsolásai, az
alapkapcsolások jellemzői
Egyenirányító kapcsolások és tápegységek
Erősítők, többfokozatú erősítők működése, jellemzői, felhasználása, a csatolások hatása
Teljesítményerősítők működése, jellemzői, felhasználása, csatoló áramkörei
A negatív visszacsatolás elve, megvalósítása, tulajdonságai
A pozitív visszacsatolás elve, megvalósítása, tulajdonságai
Elektroncsöves és tranzisztoros oszcillátorok működési elve, kapcsolása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Adás és vételtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromágneses hullám előállítása, terjedése, jellemzői
C típus Közép- és rövidhullámú antennák kialakítási elve
C típus A moduláció fogalma, modulációs rendszerek
C típus A fedélzeti hírközlő és rádiónavigációs berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Adás és vételtechnika értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektromágneses hullám előállítása, jellemzői, terjedése
Közép- és rövidhullámú antennák kialakítási és működési elve
amplitúdó modulálás és demodulálás elve, megvalósítása, jellemzői
Egyenesvevő működési elve, tulajdonságai
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Szuper elv, szuperheterodin vevő fokozatai, működési elve
Keverőkapcsolások
Automatikus erősítés szabályozás, automatikus frekvencia szabályozás elve és megoldásai
Adóberendezés fő áramkörei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Impulzustechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az impulzus fogalma, fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mágneses tér értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Impulzus fogalma, fajtái, jellemzői
Differenciáló és integráló áramkörök működése, alkalmazása
Nem lineáris jelformáló elemek kapcsoló üzeme
Multivibrátorok működési elve, egyes típusok alapkapcsolása, jellemzői
A blocking generátor működése, jellemzői
Schmith-trigger működése és alkalmazása
A fűrészjel előállításának elve
Fűrészjel-generátor, Miller integrátor
Fantasztron működése, jellemzői, felhasználása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrohullámtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mikrohullámú alapismeretek
C típus Hullámvezetők, tápvonalak
C típus Mikrohullámú antennák és aktív eszközök
B típus Rádiólokáció alapjai
C típus Rádiólokátorok felosztása működési elvük szerint
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mikrohullám értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Villamos labor
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mikrohullámú alapismeretek, vezetett hullámok, hullámvezetők és elemeik
Mikrohullámú antennák
Mikrohullámú aktív eszközök
Rádiólokációs alapfogalmak
Rádiólokátorok működési elv szerinti felosztása

1366

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
A légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizsgálja a légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híradórendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálása során alkalmazott ellenőrző és
mérőműszerek
C típus Adott típusú légijármű híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A légijárművek híradó rendszeréhez tartozó rádiótechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A híradó rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
A rendszeresített mérő- és ellenőrzőberendezések
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A navigációs és vakleszállító rendszer és az alkalmazott ellenőrző- és mérőműszerek
Ellenőrzi a navigációs és vakleszállító rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezéseket
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
A rávezető rendszerhez tartozó rádióstechnikai berendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rávezető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A rávezető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rávezető rendszer és az alkalmazott ellenőrző- és mérőműszerek
Ellenőrzi a rávezető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezéseket
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
A felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felismerő és figyelmeztető rendszer és alkalmazott ellenőrző- és mérőműszerek
Ellenőrzi a felismerő és figyelmeztető rendszerhez tartozó rádiótechnikai berendezéseket
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
A felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő és célzó rendszer, valamint az alkalmazott ellenőrző- és mérőműszerek
Ellenőrzi a felderítő és célzó rendszerhez tartozó lokátortechnikai berendezéseit
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a repülőgépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádiótechnikai eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
A típus Általános baleseti és biztonsági rendszabályok
C típus A szükséges földi tartozékok, kiszolgáló eszközök, szerszámkészletek elhelyezése, a
szerszámok, földi kiszolgáló eszközök rendeltetésszerű használata
C típus A berendezések be- és kiszerelése, szerelési munkák biztonsági rendszabályai
C típus A híradórendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálása során alkalmazott ellenőrző és
mérőműszerek, az időszakos munkák tartalma, hibafeltárás módja
B típus Az ellenőrző berendezések segítségével történő hibafeltárás, hibajavítás, és a munkák
utáni visszaellenőrzés
C típus A berendezések üzemképességének ellenőrzése, hibafeltárás, javítás és a munkák utáni
visszaellenőrzés
C típus A rendszer üzemeltetése és műszaki kiszolgálásához szükséges ellenőrző és mérőműszerei
szakszerű kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőgépek üzembentartása során végzendő műszaki munkák bemutatása és gyakorlati
végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0795-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai csapatgyakorlatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádiótechnikai eszközökkel kapcsolatos üzembentartási munkák
A típus Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen a biztonságos
munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
C típus Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok funkciói
A típus A műszaki dokumentációs munkák
C típus A légijármű szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere, tartalma,
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai csapatgyakorlat végrehajtása működő alakulatnál
Az üzembentartás során tanultak megtekintése a gyakorlatban
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű ágazat
repülőgép sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
1375

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

379. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

380. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
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Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

381. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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12
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jellege

gyakorlati

megnevezése
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

382. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
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sza
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351/5.3/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

383. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

384. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem

1394

Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés,
Hevenyészett élelemszerzés,
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

385. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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386. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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387. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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388. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése

1414

A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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389. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

1419

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

391. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06
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gyakorlati

megnevezése
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06
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4
2
2
2
3
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek

1433

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépek osztályozása
A sárkányszerkezet fő részei és rendszerei
Repülőgépek jellemző adatai
A sárkányszerkezetre ható terhelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter sárkányszerkezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopterek osztályozása, fő szerkezeti egységei és rendszerei
Helikopterek jellemző műszaki adatai
A helikopterre ható terhelések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Gázturbinás hajtóművek típusai, jellemző paraméterei, gépegységei
Az energiaátalakulás a hajtóműben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
Különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése a fegyverzeti
rendszerek használata során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos, műszer és oxigén rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek elektronikus automatika rendszerei, rendeltetése, felépítése, elvi működése és kapcsolata más villamos rendszerekkel
Légijárművek oxigén és magassági rendszerei, ezek felépítése, működése
A légijárművek energiarendszerei, az energiaforrások, hálózatok, villamos fogyasztók
A fedélzeten alkalmazott segéd-üzemi rendszerek feladatai, elvi működésük és a főbb
villamos paraméterek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiótechnikai rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légijárművek rádió- és impulzustechnikai elven működő berendezéseinek feladatai,
szerkezeti felépítésük, elvi működésük
A földi kiszolgáló berendezések rendeltetése, telepítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművekkel kapcsolatos általános ismeretek gyakorlati bemutatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos és
rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott légijárművekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlati szemléltetése
alkalmazott földi telepített irányító rendszerek bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz- és szögmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C típus Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága, a
nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűbb hosszmérés, szögmérés
Mérőeszközök pontossági vizsgálata
Különféle mérőeszközök, segédeszközök alkalmazása
Méretellenőrzés
Mérési hibák kiküszöbölése
Nagypontosságú hosszmérés, szögmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és
balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérés elvei
A leggyakrabban használt mérőműszerek bemutatása
Folyadékok és gázok nyomásának mérése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Térfogatmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munkaés balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térfogatmérés elvei
Folyadékszint és maradvány mérése
Nem villamos mennyiségek villamos jelátalakítása
Átáramló folyadék mennyiségének meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
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4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati bemutatása és végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú hálózatok
legfontosabb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyen- és váltakozó áram alaptörvényeinek, villamos gépek működésének átismétlése
a középiskolai tananyag alapján
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel gyakorlati mérések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek kiszolgálása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területeinek
gyakorlati bemutatása és mérések végrehajtása
Feszültségmérés elve
Áramerősség mérés elve
Ellenállásmérés elve
Villamosteljesítmény-mérés elve
Mérési határ bővítése
Mérések gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtani mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával kapcsolatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, eszközök
A szakítógép, szakító és nyomóvizsgálat, ütőmunka vizsgálat, keménységvizsgáló gépek,
keménységvizsgálat, mérési jegyzőkönyvek készítése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légijárművek
üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
Tüzelő- és kenőanyagok fajtái, jellemzői
Speciális folyadékok és gázok felhasználási területei, tulajdonságai légijárművek korszerű
építőanyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

401. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0816-06

Légijárművek
üzembentartásának
alapjai sárkányhajtómű ágazat
részére

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/1.1/0816-06
351/1.2/0816-06
351/1.3/0816-06
351/1.4/0816-06
351/1.5/0816-06
351/1.6/0816-06
351/1.7/0816-06
351/1.8/0816-06
351/1.9/0816-06

12
18
0
0
0
2
6
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
12
6
0
0
8
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű javítási
munkák rendszere és formái
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános határozványok a sárkány-hajtómű szakterületet érintve
Az üzemeltetés, üzembentartás fogalma a sárkány-hajtómű szakterületre vonatkozóan
Üzembentartási módszerek a sárkány-hajtómű szakterületet érintve
Munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A légügyi törvényben és rendeleteiben megfogalmazott előírások, szabályok ismertetése a
sárkány-hajtómű szakterületen tevékenykedő légijármű szerelőre vonatkozó mértékben
A repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálatának rendeltetése, feladatai és szervezeti
felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri, és az előírt szabályok szerint feladatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alább felsorolt meghatározásoknál a sárkány-hajtómű szakterületre vonatkozóan kell
értelmezni a speciális feladatokat
A műszaki üzembentartó század és a javító szolgálat rendeltetése, feladata, felépítése,
alárendeltsége, együttműködésük rendje
A légijárművek személyhez kötöttsége
Bázis-repülőtér felépítése, objektumai, épületek, építmények elhelyezkedése,berendezése,
légijárművek őrzése
Repülőgépen végzett munkák biztonsági előírásai
A légijármű üzembentartásának rendszere és tartalma
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A csoportos kiszolgálási rendszer
A műszaki üzemeltetés munkafázisai
A légijármű ellenőrzési rendszere és formái
A műszaki és karbantartó napok célja, szervezése és végrehajtása
Repülési napok szervezése és végrehajtása
Többváltásos repülések kiszolgálása
A zónás kiszolgálási rendszer
Légijárművek időszakos vizsgái, javítási módjai és azok tartalma
Szakanyagellátás rendszere
Szakági rendszerek műszaki üzemeltetésének speciális szabályai
Az üzemben tartó és az időszakos csoport mechanikus beosztásbeli kötelmei
Tűzvédelmi rendszabályok
Üzembentartási és javítási műszaki okmányok
Okmányvezetés előírásai
Tüzelőanyag feltöltésével kapcsolatos előírások
Nagynyomású palackok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos előírások
Repülőgép mozgatásának, a hajtómű indításának szabályai
Okmányok vezetésének gyakorlása előzetes előkészítés, periodikus ellenőrzés, karbantartó nap, repülőgép átadás-átvétele, berendezés csere és szerszámok ellenőrzése során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés mérnök-műszaki biztosításának gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt végre
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C típus A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának gyakorlati
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzembentartás végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
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Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sárkány-hajtómű szakterületet érintő elméletben tanultak gyakorlati bemutatása a
tanhangárban
Reptérbejárás
Műszaki munkavégzés gyakorlati megtekintése egy bázisreptéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerelési munkák a légijárműveken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C típus Szerszámok használata
C típus Munkakörülmények biztosításának alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sárkány-hajtómű laboratóriumok, műhelyek és a szerelőcsarnok munkarendje, általános
üzembentartási és biztonsági rendszabályok a repülőtechnika karbantartása, javítása,
szerelése során a sárkány-hajtómű szakterületet érintően
A munkahely kialakítása, szerszámok, eszközök használati szabályai
Szerelési munkák sajátosságai
Berendezések és rendszerek elhelyezkedése a repülőgépen
Szerelőnyílások le- és felszerelése
Repülőpép ki- és betakarásának általános szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Fülkeismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülketető nyitása-zárása, a földi biztosítékok rendeltetése, alkalmazásuk szabályai,
elhelyezése a katapultülésben
A fülkében elhelyezett berendezések, műszerek, kezelő és vezérlő szervek
Kapcsolók, kezelő szervek és jelzőműszerek alaphelyzete

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülő harctevékenység mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi és készenléti szolgálatok mérnök-műszaki biztosítása
A repülőtechnika háborús körülmények közötti üzemben tartásának szabályai
A szakterületekhez kapcsolódó harci sérülések osztályozása, a javítás szabályai

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.9/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakághelyettesítő gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakághelyettesítő munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakághelyettesítő munkák során betartandó biztonsági rendszabályok
A repülőgép feltöltése üzemanyaggal, levegővel, nitrogénnel, oxigénnel és speciális
folyadékkal
Fülketető nyitása-zárása, az akkumulátorok ki- és beszerelése
A repülőtechnika irányítása kézzel történő mozgatása közben, indító berendezések és
gyártmányok függesztése és leszerelése
Adatrögzítő kazetták cseréje

1466

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állapotjelzők, p-v és T-s diagramok, munka értelmezése, gázok állapotváltozásai, a hőtan
I. és II. törvénye, körfolyamatok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Dugattyús motorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A dugattyús repülőgép-hajtóművek szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Dugattyús motorok kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dugattyús motorok típusai, jellemzésük, dugattyús repülőgépmotorok fejlődéstörténete,
építési formái, követelmények a dugattyús repülőgépmotorokkal szemben
A dugattyús repülőgépmotorok szerkezeti kialakítása
(fő részek, hűtés, kenés, gyújtás, indítás, tüzelőanyag betáplálás)
A légcsavar áttétel, légcsavarok, repülőgépmotorok fel- és túltöltése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamatok a gázturbinás hajtóműben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata, annak pontos termodinamikai
értelmezése
C típus Munkafolyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázturbinás hajtóművek típusai, a hajtóművekben lejátszódó folyamatok
A gázturbinás hajtóművek jellemző paraméterei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek szerkezeti kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
C típus Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtómű modulrendszerű javítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szívócsatornák, beömlőnyílások, kompresszorok, égőterek, turbinák, fúvócsövek,
mechanizációs szerkezeteik, hajtóművek rendszerei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
A hajtómű rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép-hajtómű rendszerei az összműködésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajtómű rendszerek kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelőanyag-rendszer feladata, berendezései, felépítése
A fő- és az utánégetőtér tüzelőanyag-rendszere
Tüzelőanyag-szabályzó szivattyú szerkezete, működése
Az indítás feltételei fordulatszám-határolás, magassági- és gyorsítórendszer
Az olajrendszer feladata, típusai, a rendszer elemei, azok szerkezete, működése
Az olajkörfolyam
A szellőztetőrendszer feladata, berendezései, működése
A jégképződés lehetősége, a jégtelenítőrendszer feladata, szerkezeti kialakításai,
működése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozásának ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozási rendszereinek ellenőrzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázturbinás hajtóművek magassági, sebességi, fojtási jelleggörbéi
A légcsavaros gázturbinás hajtómű jelleggörbéi
A hajtóművek szabályozásának szükségessége, szabályozott és beavatkozó jellemzők,
szabályozási kör fogalma
A hajtómű állandósult és átmeneti üzemmódjai
Szabályozási programok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

403. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Dugattyús motorok (repülőgép-hajtómű)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a dugattyús motorokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A dugattyús repülőgép-hajtóművek szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Dugattyús motorok üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Porlasztók, gyújtás sorrend, hengerek, hengerfejek, szerelvények
Hűtés, kenés, indítás
Fel- és túltöltés
A motor vezérlése, vezérlési módok, vezérlési formák
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Repülőmotorok felépítése, kialakítása, a konstrukciót meghatározó tényezők
Soros, V-, csillagmotorok, különleges kialakítású motorok
A légcsavar és a motor kapcsolata
Merev és állítható légcsavar
A légcsavar-szabályozó automata, fordulatszám-csökkentő fogaskerék-módosítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek (repülőgép-hajtómű)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a gázturbinás hajtóműveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
B típus A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtóművek üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szívócsatornák szerkezeti kialakítása
A szívócsatorna szabályozás szerepe, kiegészítő elemei, azok szerepe a hajtómű stabil
működésére
Axiálkompresszorok szerkezeti felépítése, egy- és többforgórészes hajtóművek
A kompresszor kiegészítő szerkezeti elemei
Az égőterek szerkezeti kialakítása
Gázturbinák szerkezeti kialakítása
A turbinák hűtése
Segédberendezések meghajtásháza, hajtómű segédberendezések
Az utánégetőtér és a gázsebességfokozó szerkezeti felépítése
Tolóerőfordító berendezések, zajcsökkentő eljárások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtómű rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, modulrendszerű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
B típus A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajtómű rendszerek üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelőanyag-rendszer feladata, berendezései, felépítése
A fő- és az utánégetőtér tüzelőanyag-rendszere
Tüzelőanyag-szabályzó szivattyú szerkezete, működése
Az indítás feltételei fordulatszám-határolás, magassági- és gyorsítórendszer
Az olajrendszer feladata, típusai, a rendszer elemei, azok szerkezete, működése
Az olajkörfolyam
A szellőztetőrendszer feladata, berendezései, működése
A jégképződés lehetősége, a jégtelenítőrendszer feladata, szerkezeti kialakításai,
működése
A tűzoltórendszer feladata, berendezései, működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

404. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlástan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áramlástan tárgya
Alapvető áramlástani törvényszerűségek (folytonossági törvény, Bernoulli-egyenlet)
A súrlódásos közeg áramlása
A határréteg, a testek ellenállása, az áramlás leválása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhajtóerő
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművekre ható erők
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felhajtóerő keletkezése
A háromméretű szárny elmélete, a szárny aerodinamikai jellemzői, a szárny-poláris
Felhajtóerő-növelő módszerek
Az egész repülőgép polárdiagramja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangsebesség körüli áramlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek viselkedése a hangsebesség körüli áramláskor
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangsebesség körüli áramlás jellemzői
A Mach-szám fogalma
A lökéshullám fogalma és létrejötte
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangsebesség feletti áramlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek viselkedése a hangsebesség feletti áramláskor
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangsebesség feletti áramlás törvényei
Összenyomható közeg áramlása változó keresztmetszetű csőben
A Laval-fúvóka
Szárnymetszetek nagysebességű áramlásban
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülés dinamikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművekre ható erők
C típus A repülési üzemmódok
C típus A légijárművek stabilitásának, kormányozhatóságának elve
C típus A repülés dinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgép koordináta-rendszerei, a repülésmechanika fogalma
Az erők egyensúlya vízszintes repülésben
A repülőgép emelkedése és süllyedése
A repülőgép fordulóban és dugóhúzóban
A repülőgép fel- és leszállása
A hangsebesség feletti repülés mechanikájának sajátosságai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.6/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopterek általános jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopterek repülésdinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A merev- és forgószárnyas légijárművek szerkezeti felépítése közti különbségek,
sajátosságok

1479

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

405. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgépek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a
jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárny kialakításának általános szempontjai, fő részei, szerkezete, igénybevételei
A szárny mechanizációs eszközei
Az irányfelületek rendeltetése, kialakításuk törvényszerűségei
A vezérsíkok és kormánylapok szerkezete
A repülőgép stabilitása és kormányozhatósága a koordináta-tengelyek körül
A kormánylapok lengése
A törzs feladata és igénybevételei
Rács- és héjszerkezetű törzsek kialakítása, túlnyomásos törzsek
A hajtómű bekötése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a
jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgószárnyak feladata és terhelésének sajátosságai
A forgószárnylapát fő paraméterei
A lapát külső kialakítása
A forgószárnylapát teherviselő rendszere és szerkezete
Csuklókkal felszerelt forgószárnyagyak szerkezete és terhelés-felvétele
A csuklók szerkezeti kialakítása
Csukló nélküli forgószárnyagyak szerkezete
A forgószárnylapátok lengéscsillapítói
A lapátelfordító mechanizmus
A faroklégcsavarok általános jellemzése és terhelésük sajátosságai
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A faroklégcsavarok szerkezeti kialakítása
A helikopter kormányzásának elve
A kormányvezérlő rendszerrel szemben támasztott általános követelmények
A vezérlő automaták feladata és osztályozásuk
Gyűrűs vezérlő automata „pók” és forgattyús típusú vezérlő automata
A közös és ciklikus beállítási szög egymástól független vezérlésének biztosítása
A helikopter vezérlőrendszerének szerkezeti kialakítása
Különböző forgószárny-elrendezésű helikopterek vezérlőrendszerei
A helikopterek félautomatikus és automatikus kormányzás
A robotpilóta
A törzs feladata és igénybevételei, kialakításának sajátosságai
Rács, félhéj- és héjszerkezetű törzsek
Hajtómű burkolatok, cserélhető törzselemek
A törzsön kívüli teherfelfüggesztésre szolgáló rendszerek
A helikopter-szárnyfeladata, terhelései, szerkezeti kialakítások
A helikopter vízszintes és függőleges irányfelületeinek feladata, szerkezeti kialakítása
A közlőművek feladata, részei és a velük szemben támasztott követelmények
Főreduktor, hajtómű-(motor) reduktorok, közbenső-, vég- és szinkronreduktorok
Tengelyek, támaszok, tengelykapcsolók, forgószárnyfékek
A reduktorok kenése és hűtése
A főreduktor rögzítése a helikopter törzséhez
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép vezetőfülke és rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgépek vezetőfülkéje és rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetőfülkével szemben támasztott követelmények, kialakításmódja, berendezései
A repülőgép személyzet élet- és munkafeltételeinek biztosítása
Túlnyomás- és hőmérséklet-szabályzó rendszerek, kondicionáló rendszerek
A repülőgép-vezető mentőfelszelései, katapultrendszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter vezetőfülke és rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter vezetőfülkéje és rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetőfülkével szemben támasztott követelmények, kialakításmódja, berendezései
A repülőgép személyzet élet- és munkafeltételeinek biztosítása
Túlnyomás- és hőmérséklet-szabályzó rendszerek, kondicionáló rendszerek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a fel- és leszálló berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1483

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek leszálló-berendezéseinek felosztása
Kerékkel felszerelt futóművek elhelyezése, főbb jellemzői és részei
A futóművek terhelései
Különböző elrendezésű futóművek viselkedése
Kerekek és fékszerkezetek kialakítása, rugóstagok feladata, kialakítása
Behúzható futóművek
A fel- és leszálló úthossz csökkentésének módszerei (startrakéták, fékernyőrendszer
kialakítása, alkalmazásuk)
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.6/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a repülőgép rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgép-vezérlés fogalma
Repülőgép kormányvezérlő rendszerek szerkezeti kialakítása
Huzalos és tolórudas kormányvezérlő rendszerek, kormányerő módosítás
A tüzelőanyag-rendszer feladata, a tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott
követelmények
A tüzelőanyag-rendszer felépítése, rendszerelemei
Hidraulika rendszer rendeltetése, felépítése, működése
Levegőrendszer rendeltetése, felépítése, működése
A jégtelenítő rendszer rendeltetése, felépítése, működése
A jegesedés kialakulása, jégtelenítő rendszerek feladata, fajtái
A repülőgép tűzoltó rendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.7/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a helikopter rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidraulikus rendszerek jellemzői, hálózatai
Hidraulikus energia-átalakítók (szivattyúk, munkahengerek, szervomotorok), az elosztóhálózatberendezései (csapok, szelepek)
Egyszerű hidraulikus rendszer felépítése, összműködése
A pneumatikus rendszerek jellemzői, hálózatai
Kompresszorok, gázpalackok, munkahengerek kialakítása, az elosztóhálózat szelepeinek
szerkezeti kialakítása, működése
A levegőrendszer felépítése, összműködése
A sárkány tüzelőanyag-rendszer
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A tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott követelmények
A rendszer felépítése, elemei
A légkondicionáló rendszer feladata, szerkezeti felépítése, főbb szerkezeti elemei és
segédberendezései
A jégtelenítő-rendszer
A jegesedés kialakulása, jégtelenítő-rendszerek feladata, fajtái
A helikopter tűzoltó rendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőgép sárkány szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A repülőgép sárkányszerkezetének üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárny kialakításának általános szempontjai, fő részei, szerkezete, igénybevételei
A szárny mechanizációs eszközei
Az irányfelületek rendeltetése, kialakításuk
A vezérsíkok és kormánylapok szerkezete
A repülőgép stabilitása és kormányozhatósága

1487

a koordináta-tengelyek körül
A kormánylapok
A törzs kialakítása és igénybevételei
A hajtómű bekötése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép vezetőfülke és rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép vezetőfülke és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgépek vezetőfülkéje és rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Repülőgép vezetőfülkéjének és rendszereinek üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetőfülkével szemben támasztott követelmények, kialakításmódja, berendezései
A repülőgép személyzet élet- és munkafeltételeinek biztosítása
Túlnyomás- és hőmérséklet-szabályzó rendszerek, kondicionáló rendszerek
A repülőgépvezető mentőfelszelései, katapultrendszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép fel- és leszálló berendezéseinek és rendszereinek technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fel- és leszálló berendezések üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus repülőgép leszálló-berendezései
Futóművek elhelyezése, főbb jellemzői és részei
A futóművek terhelései
Futóművek viselkedése guruláskor
Kerekek és fékszerkezetek kialakítása, rugóstagok feladata, kialakítása
Futóművek behúzása
A fel- és leszálló úthossz csökkentésének módszerei (startrakéták, fékernyőrendszer
kialakítása, alkalmazásuk)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.4/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép rendszereinek technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Repülőgép rendszereinek üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus repülőgép kormányvezérlő rendszere, szerkezeti kialakítása
Kormányerő módosítás
A tüzelőanyag-rendszer feladata, a tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott
követelmények
A tüzelőanyag-rendszer felépítése, rendszerelemei
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A repülőgép tüzelőanyag-rendszerének felépítése
A repülőgép hidraulika rendszere
A repülőgép levegőrendszere
A repülőgép jégtelenítő rendszere
A repülőgép tűzoltó rendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

407. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0817-06

Repülőgép
üzembentartása

azonosítója

szk

351/6.1/0817-06

0

0

80

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

80

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a repülőgép sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, modulrendszerű javítását
Végzi a repülőgép sugárhajtómű kiszolgáló-berendezéseinek a technológiai utasítások
szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Végzi a repülőgép sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Felkészíti a repülőtechnikát a téli, nyári, üzemeltetési viszonyokra
Szakirányítás mellett az előírt technológiai szakutasítások szerint műszaki munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellenőrző berendezések, rendszeresített szerszámok, földi kiszolgáló eszközök
előírások szerinti alkalmazása (használata)
C típus A repülést kiszolgáló gépjármű-felépítmények szerkezeti felépítése, alkalmazásuk előírásai
C típus A technológiai utasításokban meghatározott ellenőrzési formák végrehajtása a sárkány- és
hajtómű berendezéseken, - rendszereken
C típus Időszakos munkák és javítások formái, azok végrehajtása
C típus A berendezések és rendszerelemek cseréjét követő előírt ellenőrzések formái, azok
C típus A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések állapotának megítélése
B típus A repülések műszaki kiszolgálása során végzendő tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A repülőgép sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák elvégzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőgépek üzembentartása során végzendő műszaki munkák bemutatása és gyakorlati
végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0817-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a repülőtechnikához rendszeresített speciális berendezéseket
Végzi a repülőgépek üzembentartási és a repülések műszaki kiszolgálási feladatait
Vezeti a repülőgéphez és berendezéseihez rendszeresített okmányokat az előírásoknak
megfelelően
Felügyeli a repülőgép üzembentartásába bevont társszakágak műszaki munkavégzését, a
feladatok követelmények szerinti végrehajtását
Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák
C típus A repülőgépek szakanyag ellátásának és szakanyag gazdálkodásának rendszere, tartalma,
okmányai
A típus Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen biztonságos
munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
C típus Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei, és azok funkciói
A típus A műszaki dokumentációs munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A repülőgép sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák elvégzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
1493

Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai csapatgyakorlat végrehajtása működő alakulatnál
Az üzembentartás során tanultak megtekintése a gyakorlatban

1494

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (sárkány-hajtómű ágazat
helikopter sárkány-hajtómű szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

409. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

410. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása

1500

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

411. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
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Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
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Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

412. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

413. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

414. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

415. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés,
Hevenyészett élelemszerzés,
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

416. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre

1522

Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

417. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

418. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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420. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása

1543

A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

1546

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

425. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgép sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépek osztályozása
A sárkányszerkezet fő részei és rendszerei
Repülőgépek jellemző adatai
A sárkányszerkezetre ható terhelések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter sárkányszerkezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezetének ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopterek osztályozása, fő szerkezeti egységei és rendszerei
Helikopterek jellemző műszaki adatai
A helikopterre ható terhelések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek hajtóművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek hajtóműveinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Gázturbinás hajtóművek típusai, jellemző paraméterei, gépegységei
Az energiaátalakulás a hajtóműben
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzeti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek fegyverzeti rendszereinek ismerete általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző fedélzeti fegyverrendszerek osztályozása, rendeltetése, alkalmazásának sajátosságai szerint, elhelyezése a légijármű fedélzetén
Különböző kisegítő eszközök, rendszerek, berendezések ismertetése a fegyverzeti
rendszerek használata során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektromos, műszer és oxigén rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek elektromos, műszer és oxigén rendszereinek ismerete általános
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek elektronikus automatika rendszerei, rendeltetése, felépítése, elvi működése és kapcsolata más villamos rendszerekkel
Légijárművek oxigén és magassági rendszerei, ezek felépítése, működése
A légijárművek energiarendszerei, az energiaforrások, hálózatok, villamos fogyasztók
A fedélzeten alkalmazott segéd-üzemi rendszerek feladatai, elvi működésük és a főbb
villamos paraméterek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiótechnikai rendszerek általános ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek rádiótechnikai rendszereinek ismerete általános mélységben
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légijárművek rádió- és impulzustechnikai elven működő berendezéseinek feladatai,
szerkezeti felépítésük, elvi működésük
A földi kiszolgáló berendezések rendeltetése, telepítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművekkel kapcsolatos általános ismeretek gyakorlati bemutatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművekkel kapcsolatos általános feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek sárkányszerkezete, hajtóművei, fegyverzeti, valamint az elektromos és
rádiótechnikai rendszerek általános mélységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott légijárművekkel kapcsolatos ismeretek gyakorlati szemléltetése
alkalmazott földi telepített irányító rendszerek bemutatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

431. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0791-06

Méréstechnikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

351/2.1/0791-06
351/2.2/0791-06
351/2.3/0791-06
351/2.4/0791-06
351/2.5/0791-06
351/2.6/0791-06
351/2.7/0791-06
351/2.8/0791-06
351/2.9/0791-06
351/2.10/0791-06
351/2.11/0791-06
351/2.12/0791-06

1
1
1
0
4
1
0
2
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0
0
2
0
0
7
0
2
7
0
2
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz- és szögmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
C típus Az egyszerű hosszmérőeszközök, szögmérőeszközök, a mérőeszközök pontossága, a
nagypontosságú hossz- és szögmérőeszközök, idomszerek, azok pontossága
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerűbb hosszmérés, szögmérés
Mérőeszközök pontossági vizsgálata
Különféle mérőeszközök, segédeszközök alkalmazása
Méretellenőrzés
Mérési hibák kiküszöbölése
Nagypontosságú hosszmérés, szögmérés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyomásmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyomásmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A gázok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munka- és
balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomásmérés elvei
A leggyakrabban használt mérőműszerek bemutatása
Folyadékok és gázok nyomásának mérése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Térfogatmérés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérő- és ellenőrző eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak és csoportosításuk
C típus A mérőeszközök méréstechnikai jellemzői
B típus A folyadékok nyomásmérő eszközei, a mérési eljárások, a mérésekkel kapcsolatos munkaés balesetvédelmi előírások
B típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A térfogatmérés elvei
Folyadékszint és maradvány mérése
Nem villamos mennyiségek villamos jelátalakítása
Átáramló folyadék mennyiségének meghatározása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hossz-, szög-, nyomás- és térfogatmérést végez a légijárművek üzemeltetési rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott egyszerű hosszmérőeszközök,
nyomásmérők és térfogatmérő eszközök és műszerek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
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4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hossz, szög, nyomás és térfogatmérés gyakorlati bemutatása és végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai alapfeladatokat végez a méréstechnikai munkavégzés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektromos és mágneses alapjelenségek, az egyen- és váltakozó áramú hálózatok
legfontosabb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyen- és váltakozó áram alaptörvényeinek, villamos gépek működésének átismétlése
a középiskolai tananyag alapján
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszereket alkalmaz a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyen- és váltakozó áramú mérő-átalakítók működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
1 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel gyakorlati mérések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrotechnikai mérőműszerekkel méréseket hajt végre a légijárművek kiszolgálása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során alkalmazott elektronikai mérések gyakorlati
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Villamos rajzjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikai mérőműszerek általános felépítése, működési elve, felhasználási területeinek
gyakorlati bemutatása és mérések végrehajtása
Feszültségmérés elve
Áramerősség mérés elve
Ellenállásmérés elve
Villamosteljesítmény-mérés elve
Mérési határ bővítése
Mérések gyakorlati végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek építésében használatos főbb szerkezeti anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagainak vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fémes és nemfémes szerkezeti anyagait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Anyagfajták megkülönböztetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijármű-építésben és üzemeltetésben használt fémes anyagok, ötvözetek fontosabb
tulajdonságainak ismertetése, szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
A felhasználás területei
A légijármű építésében használt műanyagok, gumik tulajdonságai, alkalmazásuk és jelölési
rendszerük
A légijárművek korszerű építőanyagai
Szemléltető anyagok, metszetek bemutatása
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtani mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szilárdságtani méréseket hajt végre a légijárművek üzembentartásával kapcsolatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mérési alapelvek, mérési hibák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, eszközök
A szakítógép, szakító és nyomóvizsgálat, ütőmunka vizsgálat, keménységvizsgáló gépek,
keménységvizsgálat, mérési jegyzőkönyvek készítése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Számolási készség
4. szint Légijárművekkel kapcsolatos általános információk feldolgozása és megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/0791-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelő- és kenőanyagok, speciális folyadékok és gázok gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzelő- és kenőanyagokat, speciális folyadékokat és gázokat használ a légijárművek
üzemeltetése során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemeltetés során alkalmazott anyagok gyakorlati felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetlen felhasználás előtti ellenőrzés
Légijárművekről levett minták egyszerű ellenőrzési módjai
Laboratóriumi vizsgálatok
Tüzelő- és kenőanyagok kísérő okmányai
Tüzelő- és kenőanyagok fajtái, jellemzői
Speciális folyadékok és gázok felhasználási területei, tulajdonságai légijárművek korszerű
építőanyagai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

432. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0816-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Légijárművek üzembentartásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztási szintjének megfelelően a légijárműveken a technológiai utasításokban
meghatározott üzemeltetési feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzembentartása során végrehajtandó kiszolgálási és csapatszintű javítási
munkák rendszere és formái
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános határozványok a sárkány-hajtómű szakterületet érintve
Az üzemeltetés, üzembentartás fogalma a sárkány-hajtómű szakterületre vonatkozóan
Üzembentartási módszerek a sárkány-hajtómű szakterületet érintve
Munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A légügyi törvényben és rendeleteiben megfogalmazott előírások, szabályok ismertetése a
sárkány-hajtómű szakterületen tevékenykedő légijármű szerelőre vonatkozó mértékben
A repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálatának rendeltetése, feladatai és szervezeti
felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A légijármű-szerelőre vonatkozó mértékben a légügyi törvényben és rendeletekben
megfogalmazott előírásokat megismeri, és az előírt szabályok szerint feladatot hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartó és javító alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alább felsorolt meghatározásoknál a sárkány-hajtómű szakterületre vonatkozóan kell
értelmezni a speciális feladatokat
A műszaki üzembentartó század és a javító szolgálat rendeltetése, feladata, felépítése,
alárendeltsége, együttműködésük rendje
A légijárművek személyhez kötöttsége
Bázis-repülőtér felépítése, objektumai, épületek, építmények elhelyezkedése,berendezése,
légijárművek őrzése
Repülőgépen végzett munkák biztonsági előírásai
A légijármű üzembentartásának rendszere és tartalma
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A csoportos kiszolgálási rendszer
A műszaki üzemeltetés munkafázisai
A légijármű ellenőrzési rendszere és formái
A műszaki és karbantartó napok célja, szervezése és végrehajtása
Repülési napok szervezése és végrehajtása
Többváltásos repülések kiszolgálása
A zónás kiszolgálási rendszer
Légijárművek időszakos vizsgái, javítási módjai és azok tartalma
Szakanyagellátás rendszere
Szakági rendszerek műszaki üzemeltetésének speciális szabályai
Az üzemben tartó és az időszakos csoport mechanikus beosztásbeli kötelmei
Tűzvédelmi rendszabályok
Üzembentartási és javítási műszaki okmányok
Okmányvezetés előírásai
Tüzelőanyag feltöltésével kapcsolatos előírások
Nagynyomású palackok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos előírások
Repülőgép mozgatásának, a hajtómű indításának szabályai
Okmányok vezetésének gyakorlása előzetes előkészítés, periodikus ellenőrzés, karbantartó nap, repülőgép átadás-átvétele, berendezés csere és szerszámok ellenőrzése során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés mérnök-műszaki biztosításának gyakorlati végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A mechanikusokra vonatkozó beosztásbeli kötelmeknek megfelelően feladatot hajt végre
Bázisreptéren végrehajtandó kiszolgálási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzembentartás általános és szakterületére vonatkozó speciális szabályok
C típus A repülő kiképzés és a repülő harctevékenység repülő-műszaki biztosításának gyakorlati
alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Üzembentartás végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
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Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sárkány-hajtómű szakterületet érintő elméletben tanultak gyakorlati bemutatása a
tanhangárban
Reptérbejárás
Műszaki munkavégzés gyakorlati megtekintése egy bázisreptéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerelési munkák a légijárműveken
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános szerelési munkákat hajt végre a légijárműveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek üzemeltetése során végrehajtandó szerelési munkák
C típus Szerszámok használata
C típus Munkakörülmények biztosításának alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sárkány-hajtómű laboratóriumok, műhelyek és a szerelőcsarnok munkarendje, általános
üzembentartási és biztonsági rendszabályok a repülőtechnika karbantartása, javítása,
szerelése során a sárkány-hajtómű szakterületet érintően
A munkahely kialakítása, szerszámok, eszközök használati szabályai
Szerelési munkák sajátosságai
Berendezések és rendszerek elhelyezkedése a repülőgépen
Szerelőnyílások le- és felszerelése
Repülőpép ki- és betakarásának általános szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Fülkeismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Légijárművek fülkéjében üzembentartási feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légijárművek üzembentartása során szükséges fülkeismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fülketető nyitása-zárása, a földi biztosítékok rendeltetése, alkalmazásuk szabályai,
elhelyezése a katapultülésben
A fülkében elhelyezett berendezések, műszerek, kezelő és vezérlő szervek
Kapcsolók, kezelő szervek és jelzőműszerek alaphelyzete

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülő harctevékenység mérnök-műszaki biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Repülő harctevékenység végrehajtásakor mérnök-műszaki biztosítást hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülő harctevékenység végrehajtásakor a mérnök-műszaki biztosítás végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1584

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készültségi és készenléti szolgálatok mérnök-műszaki biztosítása
A repülőtechnika háborús körülmények közötti üzemben tartásának szabályai
A szakterületekhez kapcsolódó harci sérülések osztályozása, a javítás szabályai

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.7/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A repülőtéri kiszolgáló különleges gépjárműveket (indító kocsi, hidraulikanyomásbiztosító, oxigén töltő stb..) üzemelteti és üzemeltetését irányítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kiszolgáló gépjárművek használata a légijárművek üzembentartása során
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.8/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló különleges gépjárművek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszolgáló különleges gépjárműveket használ az üzembentartási rendszerben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiszolgáló gépjárművek gyakorlati használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Különleges gépjárművek használata az üzembentartás során
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repülőtéri indító és vontató gépjárművek rendeltetése, felépítése, működése, okmányai és
alkalmazásának, kezelésének szabályai
A hidraulikarendszer ellenőrző, az üzemanyagtöltő, a levegőtöltő, a nitrogéntöltő,
valamint az oxigéntöltő gépkocsik rendeltetése, felépítése, működése
Ezen gépjárművek okmányai és alkalmazásának, kezelésének biztonsági rendszabályai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.9/0816-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakághelyettesítő gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakághelyettesítő gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakághelyettesítő gyakorlatok végrehajtásának formái, speciális szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakághelyettesítő munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Repülőtér
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakághelyettesítő munkák során betartandó biztonsági rendszabályok
A repülőgép feltöltése üzemanyaggal, levegővel, nitrogénnel, oxigénnel és speciális
folyadékkal
Fülketető nyitása-zárása, az akkumulátorok ki- és beszerelése
A repülőtechnika irányítása kézzel történő mozgatása közben, indító berendezések és
gyártmányok függesztése és leszerelése
Adatrögzítő kazetták cseréje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hőtani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állapotjelzők, p-v és T-s diagramok, munka értelmezése, gázok állapotváltozásai, a hőtan
I. és II. törvénye, körfolyamatok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Dugattyús motorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A dugattyús repülőgép-hajtóművek általános szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Dugattyús motorok kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A dugattyús motorok típusai, jellemzésük, dugattyús repülőgépmotorok fejlődéstörténete,
építési formái, követelmények a dugattyús repülőgépmotorokkal szemben
A dugattyús repülőgépmotorok szerkezeti kialakítása (fő részek, hűtés, kenés, gyújtás,
indítás, tüzelőanyag betáplálás)
A légcsavar áttétel, légcsavarok, repülőgépmotorok fel- és túltöltése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafolyamatok a gázturbinás hajtóműben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hajtóművekben lejátszódó energiaátalakulás folyamata, annak pontos termodinamikai
értelmezése
C típus Munkafolyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázturbinás hajtóművek típusai, a hajtóművekben lejátszódó folyamatok
A gázturbinás hajtóművek jellemző paraméterei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek szerkezeti kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
C típus Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtómű modulrendszerű javítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szívócsatornák, beömlőnyílások, kompresszorok, égőterek, turbinák, fúvócsövek,
mechanizációs szerkezeteik, hajtóművek rendszerei

1590

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A hajtómű rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép-hajtómű rendszerei az összműködésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajtómű rendszerek kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelőanyag-rendszer feladata, berendezései, felépítése
A fő- és az utánégetőtér tüzelőanyag-rendszere
Tüzelőanyag-szabályzó szivattyú szerkezete, működése
Az indítás feltételei fordulatszám-határolás, magassági- és gyorsítórendszer
Az olajrendszer feladata, típusai, a rendszer elemei, azok szerkezete, működése
Az olajkörfolyam
A szellőztetőrendszer feladata, berendezései, működése
A jégképződés lehetősége, a jégtelenítőrendszer feladata, szerkezeti kialakításai,
működése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozásának ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtóművek automatikus szabályozási rendszereinek ellenőrzése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázturbinás hajtóművek magassági, sebességi, fojtási jelleggörbéi
A légcsavaros gázturbinás hajtómű jelleggörbéi
A hajtóművek szabályozásának szükségessége, szabályozott és beavatkozó jellemzők,
szabályozási kör fogalma
A hajtómű állandósult és átmeneti üzemmódjai
Szabályzási programok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Dugattyús motorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a dugattyús motorokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A dugattyús repülőgép-hajtóművek szerkezeti kialakításának elvei, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Dugattyús motorok üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A négyütemű Otto-motor szerkezete
Forgattyús mechanizmus kialakítása
Porlasztók, gyújtás sorrend, hengerek, hengerfejek, szerelvények
Hűtés, kenés, indítás
Fel- és túltöltés
A motor vezérlése, vezérlési módok, vezérlési formák
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Repülőmotorok felépítése, kialakítása, a konstrukciót meghatározó tényezők
Soros, V-, csillagmotorok, különleges kialakítású motorok
A légcsavar és a motor kapcsolata
Merev és állítató légcsavar
A légcsavar-szabályozó automata, fordulatszám-csökkentő fogaskerék-módosítás

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Gázturbinás hajtóművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a gázturbinás hajtóműveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép-hajtómű szerkezeti kialakítása
B típus A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gázturbinás hajtóművek üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szívócsatornák szerkezeti kialakítása
A szívócsatorna szabályozás szerepe, kiegészítő elemei, azok szerepe a hajtómű stabil
működésére
Axiál-kompresszorok szerkezeti felépítése, egy- és többforgórészes hajtóművek
A kompresszor kiegészítő szerkezeti elemei
Az égőterek szerkezeti kialakítása
Gázturbinák szerkezeti kialakítása
A turbinák hűtése
Segédberendezések meghajtásháza, hajtómű segédberendezések
Az utánégetőtér és a gázsebesség-fokozó szerkezeti felépítése
Tolóerőfordító berendezések, zajcsökkentő eljárások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajtómű rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, modulrendszerű javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyes szerkezeti egységek, részműködések helye, szerepe a rendszerek
B típus A rendellenes működés következményei a rendszer egészére vonatkozóan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hajtómű rendszerek üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelőanyag-rendszer feladata, berendezései, felépítése
A fő- és az utánégetőtér tüzelőanyag-rendszere
Tüzelőanyag-szabályzó szivattyú szerkezete, működése
Az indítás feltételei fordulatszám-határolás, magassági- és gyorsítórendszer
Az olajrendszer feladata, típusai, a rendszer elemei, azok szerkezete, működése
Az olajkörfolyam
A szellőztetőrendszer feladata, berendezései, működése
A jégképződés lehetősége, a jégtelenítőrendszer feladata, szerkezeti kialakításai,
működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlástan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repüléssel kapcsolatos áramlástani fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áramlástan tárgya
Alapvető áramlástani törvényszerűségek (folytonossági törvény, Bernoulli-egyenlet)
A súrlódásos közeg áramlása
A határréteg, a testek ellenállása, az áramlás leválása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Felhajtóerő
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművekre ható erők
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgószárnyon keletkező vonóerő értelmezése a lapelem-elmélet alapján
A forgószárny ferde átáramlási üzemmódja, a csapkodó- és a lengőmozgás
A forgószárny vezérlése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangsebesség körüli áramlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek viselkedése a hangsebesség körüli áramláskor
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangsebesség körüli áramlás jellemzői
A Mach-szám fogalma
A lökéshullám fogalma és létrejötte
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Hangsebesség feletti áramlás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművek viselkedése a hangsebesség feletti áramláskor
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hangsebesség feletti áramlás törvényei
Összenyomható közeg áramlása változó keresztmetszetű csőben
A Laval-fúvóka
Szárnymetszetek nagysebességű áramlásban
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülés dinamikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A légijárművekre ható erők
C típus A repülési üzemmódok
C típus A légijárművek stabilitásának, kormányozhatóságának elve
C típus A repülés dinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopter repülési üzemmódjai
Függőleges repülési üzemmódok
A légpárnahatás
Az örvénygyűrű üzemmód
A helikopter vízszintes repülése
A szükséges és rendelkezésre álló teljesítmény
Repülési távolság és idő számítása
Ferde pályán történő motoros süllyedés és emelkedés
A siklópoláris
A helikopter fel- és leszállása
Az autorotáció
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.6/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgépek általános jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgépek repülésdinamikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A merev- és forgószárnyas légijárművek szerkezeti felépítése közötti különbségek,
sajátosságok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A repülőgép sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A repülőgépek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a
jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szárny kialakításának általános szempontjai, fő részei, szerkezete, igénybevételei
A szárny mechanizációs eszközei
Az irányfelületek rendeltetése, kialakításuk törvényszerűségei
A vezérsíkok és kormánylapok szerkezete
A repülőgép stabilitása és kormányozhatósága a koordináta-tengelyek körül
A kormánylapok lengése
A törzs feladata és igénybevételei
Rács- és héjszerkezetű törzsek kialakítása, túlnyomásos törzsek
A hajtómű bekötése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopterek sárkányszerkezete, az egyes rendszerek rendeltetése, kialakításuk elvei, a
jellemző műszaki paramétereik, szerkezeti sajátosságaik és működésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgószárnyak feladata és terhelésének sajátosságai
A forgószárnylapát fő paraméterei
A lapát külső kialakítása
A forgószárnylapát teherviselő rendszere és szerkezete
Csuklókkal felszerelt forgószárnyagyak szerkezete és terhelés-felvétele
A csuklók szerkezeti kialakítása
Csukló nélküli forgószárnyagyak szerkezete
A forgószárnylapátok lengéscsillapítói
A lapátelfordító mechanizmus
A faroklégcsavarok általános jellemzése és terhelésük sajátosságai
1602

A faroklégcsavarok szerkezeti kialakítása
A helikopter kormányzásának elve
A kormányvezérlő rendszerrel szemben támasztott általános követelmények
A vezérlő automaták feladata és osztályozásuk
Gyűrűs vezérlő automata „pók” és forgattyús típusú vezérlő automata
A közös és ciklikus beállítási szög egymástól független vezérlésének biztosítása
A helikopter vezérlőrendszerének szerkezeti kialakítása
Különböző forgószárny-elrendezésű helikopterek vezérlőrendszerei
A helikopterek félautomatikus és automatikus kormányzása
A robotpilóta
A törzs feladata és igénybevételei, kialakításának sajátosságai
Rács, félhéj- és héjszerkezetű törzsek
Hajtómű burkolatok, cserélhető törzselemek
A törzsön kívüli teherfelfüggesztésre szolgáló rendszerek
A helikopterszárny feladata, terhelései, szerkezeti kialakítások
A helikopter vízszintes és függőleges irányfelületeinek feladata, szerkezeti kialakítása
A közlőművek feladata, részei és a velük szemben támasztott követelmények
Főreduktor, hajtómű-(motor) reduktorok, közbenső-, vég- és szinkronreduktorok
Tengelyek, támaszok, tengelykapcsolók, forgószárnyfékek
A reduktorok kenése és hűtése
A főreduktor rögzítése a helikopter törzséhez
A közlőművek szerkezeti felépítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép vezetőfülke és rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgépek vezetőfülkéje és rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetőfülkével szemben támasztott követelmények, kialakításmódja, berendezései
A repülőgép személyzet élet- és munkafeltételeinek biztosítása
Túlnyomás- és hőmérséklet-szabályzó rendszerek, kondicionáló rendszerek
A repülőgép-vezető mentőfelszelései, katapultrendszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter vezetőfülke és rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helikopter vezetőfülkéje és rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetőfülkével szemben támasztott követelmények, kialakításmódja, berendezései
A repülőgép személyzet élet- és munkafeltételeinek biztosítása
Túlnyomás- és hőmérsékletszabályzó rendszerek, kondicionáló rendszerek

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a fel- és leszálló berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légijárművek leszálló-berendezéseinek felosztása
Kerékkel felszerelt futóművek elhelyezése, főbb jellemzői és részei
A futóművek terhelései
Különböző elrendezésű futóművek viselkedése
Kerekek és fékszerkezetek kialakítása, rugóstagok feladata,kialakítása
Behúzható futóművek
A fel- és leszálló úthossz csökkentésének módszerei (startrakéták, fékernyőrendszer
kialakítása, alkalmazásuk)
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.6/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőgép rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a repülőgép rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Repülőgép rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A repülőgépvezérlés fogalma
Repülőgép kormányvezérlő rendszerek szerkezeti kialakítása
Huzalos és tolórudas kormányvezérlő rendszerek, kormányerő módosítás
A tüzelőanyag-rendszer feladata, a tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott
követelmények
A tüzelőanyag-rendszer felépítése, rendszerelemei
Hidraulika-rendszer rendeltetése, felépítése, működése
Levegőrendszer rendeltetése, felépítése, működése
A jégtelenítő-rendszer rendeltetése, felépítése, működése
A jegesedés kialakulása, jégtelenítő-rendszerek feladata, fajtái
A repülőgép tűzoltó rendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.7/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzembentartja a helikopter rendszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helikopter rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hidraulikus rendszerek jellemzői, hálózatai
Hidraulikus energia-átalakítók (szivattyúk, munkahengerek, szervomotorok), az
elosztóhálózat berendezései (csapok, szelepek)
Egyszerű hidraulikus rendszer felépítése, összműködése
A pneumatikus rendszerek jellemzői, hálózatai
Kompresszorok, gázpalackok, munkahengerek kialakítása, az elosztóhálózat szelepeinek
szerkezeti kialakítása, működése
A levegőrendszer felépítése, összműködése
A sárkány tüzelőanyag-rendszer
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A tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott követelmények
A rendszer felépítése, elemei
A légkondicionáló rendszer feladata, szerkezeti felépítése, főbb szerkezeti elemei és
segédberendezései
A jégtelenítő-rendszer
A jegesedés kialakulása, jégtelenítő-rendszerek feladata, fajtái
A helikopter tűzoltó rendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter sárkányszerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter sárkányszerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A helikopter sárkányszerkezetének üzembentartása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus helikopter törzsének feladata és igénybevételei, kialakításának sajátosságai
Hajtómű burkolatok, cserélhető törzselemek
A törzsön kívüli teher felfüggesztésére szolgáló rendszerek
A helikopter-szárny feladata, terhelései, szerkezeti kialakítások
A helikopter vízszintes és függőleges irányfelületeinek szerkezeti kialakítása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter forgószárny és faroklégcsavar
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter forgószárny és faroklégcsavar technológiai utasítások szerinti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helikopter forgószárny és faroklégcsavar szerkezete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Helikopter forgószárny és faroklégcsavar üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus helikopter forgószárnyának feladata és a terhelésének sajátosságai
A forgószárnylapát fő paraméterei
A lapát külső kialakítása
A forgószárnylapát teherviselő rendszere és szerkezete
Csuklókkal felszerelt forgószárnyagyak szerkezete és terhelés-felvétele
A csuklók szerkezeti kialakítása
A forgószárnylapátok lengéscsillapítói
A lapátelfordító mechanizmus
A faroklégcsavarok általános jellemzése és terhelésük sajátosságai
A faroklégcsavarok szerkezeti kialakítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter fel- és leszálló berendezéseinek és rendszereinek technológiai
utasítások szerinti üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fel- és leszálló berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fel- és leszálló berendezések üzembentartása
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus helikopter leszálló berendezései
Kerékkel felszerelt futóművek elhelyezése, főbb jellemzői és részei
A futóművek terhelései
Kerekek és fékszerkezetek kialakítása, rugóstagok feladata, kialakítása
Behúzható futóművek

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.4/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter kormányvezérlő rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter kormányvezérlő rendszereinek üzembentartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter kormányvezérlő rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A helikopter kormányvezérlő rendszereinek üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helikopter kormányzásának elve
A kormányvezérlő rendszerrel szemben támasztott általános követelmények
A vezérlő automaták feladata és osztályozásuk
Gyűrűs vezérlő automata „pók” és forgattyús típusú vezérlő automata

1610

A közös és ciklikus beállítási szög egymástól független vezérlésének biztosítása
A helikopter vezérlőrendszerének szerkezeti kialakítása
Különböző forgószárny-elrendezésű helikopterek vezérlőrendszerei
A helikopterek félautomatikus és automatikus kormányzása
A robotpilóta
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.5/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter közlőművei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter közlőművének üzembentartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helikopter közlőműve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A helikopter közlőművének üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus helikopter közlőműveinek feladata, részei és a velük szemben támasztott
követelmények
Főreduktor, hajtómű-(motor) reduktorok, közbenső-, vég- és szinkronreduktorok
A reduktorok kenése és hűtése
A főreduktor rögzítése a helikopter törzséhez
A közlőművek szerkezeti felépítése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.6/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
A helikopter rendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter rendszereinek üzembentartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Helikopter rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A helikopter rendszereinek üzemeltetése
1611

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A típus helikopter hidraulikus rendszerének jellemzői, hálózatai
Hidraulikus energia-átalakítók (szivattyúk, munkahengerek, szervomotorok), az elosztóhálózat berendezései (csapok, szelepek)
A típus helikopter levegőrendszerének felépítése, összműködése
A típus helikopter sárkány tüzelőanyag-rendszere
A tüzelőanyag-rendszerrel szemben támasztott követelmények
A rendszer felépítése, elemei
A légkondicionáló rendszer feladata, szerkezeti felépítése, főbb szerkezeti elemei és
segédberendezései
A jégtelenítő-rendszer
A helikopter tűzoltórendszere
Speciális célokra kialakított rendszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Helikopter üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a helikopter sugárhajtóművének a technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, modulrendszerű javítását
Végzi a helikopter sugárhajtómű kiszolgáló-berendezéseinek a technológiai utasítások
szerinti üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Végzi a helikopter közlőmű technológiai utasítások szerinti üzemeltetését,
beszabályozását, javítását
Végzi a helikopter sárkányszerkezetének és rendszereinek technológiai utasítások szerinti
üzemeltetését, beszabályozását, javítását
Javító és karbantartó anyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Felkészíti a helikoptert a téli, nyári üzemeltetési viszonyokra
Üzemelteti a helikopterhez rendszeresített speciális berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellenőrző berendezések, rendszeresített szerszámok, földi kiszolgáló eszközök
előírások szerinti alkalmazása (használata)
C típus A repülést kiszolgáló gépjármű-felépítmények szerkezeti felépítése, alkalmazásuk előírásai
C típus A technológiai utasításokban meghatározott ellenőrzési formák végrehajtása a sárkány- és
hajtómű berendezéseken, -rendszereken
C típus Időszakos munkák és javítások formái, azok végrehajtása
C típus A berendezések és rendszerelemek cseréjét követő előírt ellenőrzések formái, azok
C típus A társszakágakhoz tartozó fedélzeti berendezések állapotának megítélése
B típus A repülések műszaki kiszolgálása során végzendő tevékenység
C típus A repülőgépek szakanyag-ellátásának és szakanyag-gazdálkodásának rendszere, tartalma,
okmányai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Helikopter sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
A környezet tisztán tartása
1613

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Hangár (szaktanterem)
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helikopterek üzembentartása során végzendő műszaki munkák bemutatása és gyakorlati
végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0818-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakirányítás mellett az előírt technológiai szakutasítások szerint műszaki munkát végez
Végzi a helikopterek üzembentartási és a repülések műszaki kiszolgálási feladatait
Vezeti a helikopterhez és berendezéseihez rendszeresített okmányokat az előírásoknak
megfelelően
Felügyeli a helikopter üzembentartásába bevont társszakágak műszaki munkavégzését, a
feladatok követelmények szerinti végrehajtását
Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bázison végrehajtandó üzembentartási munkák
A típus Biztonsági rendszabályok, amelyek szükségesek az adott munkaterületen biztonságos
munkavégzéshez és a balesetek megelőzéséhez
C típus Az adott szervezet mérnök-műszaki biztosításának objektumai, épületei és azok funkciói
A típus A műszaki dokumentációs munkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Helikopter sárkány-hajtómű rendszereivel kapcsolatos üzembentartási munkák végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk feldolgozása alapján önálló feladat végrehajtása 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai csapatgyakorlat végrehajtása működő alakulatnál
Az üzembentartás során tanultak megtekintése a gyakorlatban
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat ruházati
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1617

A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben

1620

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben

1623

Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása

1624

Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

1625

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok

1626

Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
1627

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
1628

A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

1629

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1631

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
1632

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai

1633

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem

1637

Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

447. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06
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0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
1653

Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása

1655

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

450. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
1656

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására

1673

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
C típus A hadtáp alegységek szervezete, rendeltetése, feladatai, kapacitása
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
C típus A hadtáp és szakági gazdálkodási szabályzók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági rendszerek folyamatainak megismertetése
Az ergonómiai alapismeretek elsajátítása
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A szervezőmunka folyamatai, a tervezési, végrehajtási és értékelési módszerek ismertetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A közbeszerzési eljárások rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közbeszerzési eljárás fogalma, szükségessége
A közbeszerzési eljárás fajtái, értékhatárok megismerése
A közbeszerzési eljárás menete, dokumentumai, legfontosabb szabályai
A szükséges dokumentumok tartalma, elkészítésük szabályai, az eljárás lefolytatásához
szükséges szolgálati út rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezési folyamatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervezés alapvető dokumentumainak megismerése, az éves- és havi feladattervek,
munkatervek, és gyakorlatok terveinek részletes megismerésével
A tervezés alapvető szabályainak ismerete, a tervezés menetének megismerése, főbb
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Káreljárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hiányok és károk keletkezésének okai
Szakszerű elemzéssel az anyagi felelősség megállapítása
A káreljárások lefolytatásának rendje, azok legfontosabb dokumentumai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A logisztika és hadtápbiztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logisztikai rendszer felépítése, működése
A logisztikai rendszer célja, fogalma, elvei, területei
A logisztikai szervezetek osztályozása, felépítésének általános elvei, áttelepítések
A logisztikai biztosító szervezetek támogatásának, telepítésének rendje
Az együttműködés alapelvei
Fogalma, helye, szerepe a logisztikai biztosítás rendszerében
Anyagszükséglet, anyagigény
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Az anyagellátás rendszere, a szállítások rendje
Ellátási-számvetési mértékegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A haditechnikai, az egészségügyi és közlekedési biztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a hadtáp alegységek szervezeti elemeit
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Magatartási és etikai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak
A fenntartás rendszere
Az egészségügyi biztosítás fogalma, jellemzői
A gyógyító-kiürítő ellátás fogalma, fokozatai és feladatai
Közegészségügyi járványvédelmi biztosítás
A közlekedés rendszere, fogalma, tartalma
A közlekedési ágazatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP-rendszer elméleti alapokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok rendszerének (HACCP) elméleti
A HACCP-rendszer szükségessége
A HACCP-rendszer fogalma, tartalma, működtetéséhez szükséges tényezők ismerete
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP rendszer a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A HACCP-rendszer elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása
A HACCP-rendszer működtetési feltételeinek kialakítása a kapott feladatban
A feladat végzése közben a HACCP-rendszer működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Motiváció és tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motiváció fogalma
Motiváció és szükséglet
A motiváció hatásmechanizmusa
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetői stílusok, oktatási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői stílusok fajtái, azok tartalma
Foglalkozások típusai
A legfontosabb oktatási módszerek és azok jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem az élelmezési objektumban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem fogalma
A dolgozó alkalmazásának feltételei
A munkavédelmi eszközök, munkavédelmi ruházati ellátás
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A legfontosabb munkavédelmi szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet- és tűzvédelem fogalma, szükségessége
Környezetvédelmi feladatok és azok végrehajtása
A levegő, a víz, a talaj, az élővilág védelme, lehetséges szennyeződésük és a védekezés
lehetőségei
A hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
A Magyar Honvédség környezet és tűzvédelmi feladatai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktári munka szervezése, tárolási módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag-, eszköz- és áruismeret
A raktári feladatok rendszerezése, az egyes munkafázisok jellemzői, fontossága
A tárolási feltételek kialakításának szabályai, tárolási módok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruátvétel, raktározás, raktári munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés, értékelés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áruátvétel szabályai
Az okmányolás rendje, a mozgásbizonylatok kitöltésének szabályai
1699

Tárolóhely és tároló tér kihasználása
A tárolás folyamata
Kárveszély megelőzése
Az anyagi eszközök, felszerelések kezelése, karbantartása, cseréje, selejtezése, leltározási
szabályok és a leltározás végrehajtása
A raktár karbantartása, higiéniájának megtartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruházati ellátás és szolgáltatás rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
B típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ruházati ellátás szervei, egyes szervek és személyek feladatai
Központi szervek és feladataik
Csapatruházati ellátással foglalkozók és feladataik

1701

A ruházati ellátás és szolgáltatások rendszere
A ruházati ellátás fogalma, rendje, célja, feladatai és szabályai
Ellátási és utaltsági rend
Ruházati szolgáltatások
A ruházati szükségletek tervezése
Normarendszer, készletképzési előírások
Tervezés rendszere, tervek elkészítése
Anyagigénylések összeállítása, beszerzések végrehajtása
Ruházati ellátás- és a szolgáltatások biztosításának rendje
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruházati ellátás és szolgáltatások megszervezése, végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Tervezi, szervezi az alegységek ruházati anyagainak tisztacseréjét
Ellenőrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
B típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
C típus A raktározási feladatok
C típus A szakági raktári és alegység nyilvántartások vezetése
C típus A textiltisztítási követelmények
B típus A ruházati szakanyagok sajátos ellenőrzési módszerei
C típus Leltározási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakági eszközprogram
4. szint Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Raktár
Tanterem
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Képzési idő:
68 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ruházati ellátási és szolgáltatási tevékenységek megszervezése, végrehajtása
Ellátási követelmények és szabályok
Kiképzési feladatok és egyéb feladatok ruházati ellátása
A napi ruházati ellátási, szolgáltatási tevékenységek szervezése, a végrehajtás irányítása,
ellenőrzése
Alegységek ruházati ellátása
Tisztacsere szervezése, végrehajtása
Ruházati raktár irányítása
Ruházati ellátás különleges körülmények között
Gyakorlatok, kihelyezések ruházati ellátása
Elemi csapások (pl. árvíz) ruházati biztosítása
Utaltak ellátása
Missziók ruházati ellátása
Ruházati számviteli feladatok végzése
Gépi analitikus nyilvántartások vezetése
Utalványozás, okmányfeldolgozás, adatszolgáltatás, ellenőrzés
Tárolóhelyi nyilvántartások vezetése
Ruházati szakmai kiképzések rendszere
Szakkiképzések, továbbképzések tervezése
Szakmai felkészítés végrehajtása
Ruházati ellenőrzések rendszere, tervezése, szervezése, végrehajtása
Ruházati ellenőrzések rendszere, sajátosságai
Ellenőrzések követelményei, okmányolása
Leltározás végrehajtása
Leltáreredmények feldolgozása
Káreljárások lefolytatása
Ruházati szakbeosztások átadás-átvétele
Átadás-átvételek követelményei, szabályai
Átadás-átvételek végrehajtása, okmányolási feladatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruházati gazdálkodás rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
C típus A raktározási feladatok
B típus A ruházati szakanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ruházati gazdálkodás rendszere
A ruházati gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei
A ruházati gazdálkodás szintjei
A ruházati gazdálkodás szabályozó rendszere, gazdálkodási jogkörök
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A ruházati gazdálkodásban résztvevők jogállása, felelőssége, feladatai
A ruházati anyagok csoportosítása, jellemzői
Ruházati készletek összetétele, rendeltetése
Ruházati beszerzések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
A ruházati gazdálkodás formái, folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
C típus A raktározási feladatok
B típus A ruházati szakanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ruházati gazdálkodás formái
Ruházati pénzkeret és előirányzat gazdálkodás
Ruházati készletgazdálkodás
Források és szükségletek tervezése, biztosítása (beszerzések)
Felhasználások
A ruházati gazdálkodás ellenőrzési és számviteli feladatai
Felhasználások, elszámolások ellenőrzése, okmányolás
Anyagvételezések végrehajtása
A készenlét fokozásának ruházati biztosítási feladatai az állandó készenlét időszakában
Készenléti tervezés, készletek megalakítása
Okmányrendszer
Gyakorlás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Háborús ruházati biztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükségleti, számvetési terveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
C típus A szakági raktári és alegység nyilvántartások vezetése
B típus A ruházati szakanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logisztikai biztosítás alapjai
A háborús ruházati biztosítás általános rendje szabályai
MH kiegészítésének ruházati biztosítása
Alkalmazás előkészítésének ruházati biztosítása
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A háborús ruházati készletek tervezése, létrehozása
A készletek összetétele, lépcsőzése
Felhasználás rendje, szabályai
A ruházati anyagok nyilvántartása háborúban
Tevékenységek ruházati biztosításának tervezése
Háborús tervek és okmányok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Háborúban alkalmazott erők ruházati biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Ellenőrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
B típus A ruházati szakanyagok sajátos ellenőrzési módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harc és harccal kapcsolatos tevékenységek logisztikai biztosításának alapjai
A tevékenységek ruházati biztosítása
Csapatmozgások és nyugvások ruházati biztosítása
Harctevékenységek ruházati biztosítása
Ruházati biztosítás sajátosságai a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai
között
A személyi állomány háborús ruházati ellátási- és szükségleteinek kielégítése
Készletutánpótlás és a feltöltés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/4.0/0797-06

Szakmai
csapatgyakorlat

azonosítója

szk
szk
szk

351/4.1/0797-06
351/4.2/0797-06
351/4.3/0797-06

0
0
0

0
0
0

10
10
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Ruházati raktározás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Ellenőrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok meglétét
Naprakészen vezeti raktári nyilvántartásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
B típus A ruházati szakanyagok sajátos ellenőrzési módszerei
C típus A textiltisztítási követelmények
C típus A raktározási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
4. szint Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3. szint Szakági eszközprogram
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
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Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezési feladatok gyakorlása
Utalványozás gyakorlása
Ruházati szakanyagok átvételének és betárolásának gyakorlása
Részvétel anyagvételezések végrehajtásában
Ruházati szakanyagok kiadáshoz történő előkészítésének, kiadásának gyakorlása
Ruházati anyagok bevonásának, csoportosításának gyakorlása
Minőségi ruházati cserék végrehajtásának gyakorlása
Raktári munkák gyakorlása
Anyagmozgató eszközök használata
Tárolóhelyi nyilvántartások vezetésének gyakorlása
Ruházati anyagok selejtezésének gyakorlása
Felesleges ruházati anyagok beszállítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Tisztacsere végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi, szervezi az alegységek ruházati anyagainak tisztacseréjét
Ellenőrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok meglétét
Naprakészen vezeti raktári nyilvántartásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
B típus A ruházati szakanyagok sajátos ellenőrzési módszerei
C típus A textiltisztítási követelmények
C típus A raktározási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
4. szint Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3. szint Szakági eszközprogram
3. szint Érzékszervi észlelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
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Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztacserék végrehajtásának gyakorlása
Szennyes ruházat bevonása az alegységektől
Tisztaruházat kiadása az alegységeknek
Mosodai átadás- átvételek gyakorlása, okmányolása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0797-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábori pihentetés biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, kiadását, ruházati készletek frissítését
Ellenőrzi a ruházati anyagok szabályos tárolását, azok meglétét
Naprakészen vezeti raktári nyilvántartásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus A ruházati szakanyagok
C típus A szakági raktári és alegység nyilvántartások vezetése
C típus A textiltisztítási követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
4. szint Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3. szint Szakági eszközprogram
3. szint Érzékszervi észlelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sátrak telepítésének és bontásának gyakorlása
Táborhelyek (sátrak) berendezése
Tábori pihentetési anyagok- és eszközök karbantartása, javítása, cseréje

1710

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat élelmezési
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek
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azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0
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gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/2.0/0789-06
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gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
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Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
1717

Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
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Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
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azonosítója
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sza
sza
sza
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351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
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Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
1721

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
1722

A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete
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sza
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0
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0
8
0

0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz
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A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1725

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
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Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

478. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
1731

20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
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Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
1735

A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
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Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

479. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
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Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
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Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

480. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

481. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
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Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
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A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

482. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
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A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

483. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján

1754

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

484. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
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Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
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A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
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A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

1762

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

488. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
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Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
C típus A hadtáp alegységek szervezete, rendeltetése, feladatai, kapacitása
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
C típus A hadtáp és szakági gazdálkodási szabályzók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági rendszerek folyamatainak megismertetése
Az ergonómiai alapismeretek elsajátítása
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A szervezőmunka folyamatai, a tervezési, végrehajtási és értékelési módszerek ismertetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A közbeszerzési eljárások rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közbeszerzési eljárás fogalma, szükségessége
A közbeszerzési eljárás fajtái, értékhatárok megismerése
A közbeszerzési eljárás menete, dokumentumai, legfontosabb szabályai
A szükséges dokumentumok tartalma, elkészítésük szabályai, az eljárás lefolytatásához
szükséges szolgálati út rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezési folyamatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervezés alapvető dokumentumainak megismerése, az éves- és havi feladattervek,
munkatervek, és gyakorlatok terveinek részletes megismerésével
A tervezés alapvető szabályainak ismerete, a tervezés menetének megismerése, főbb
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Káreljárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hiányok és károk keletkezésének okai
Szakszerű elemzéssel az anyagi felelősség megállapítása
A káreljárások lefolytatásának rendje, azok legfontosabb dokumentumai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A logisztika és hadtápbiztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logisztikai rendszer felépítése, működése
A logisztikai rendszer célja, fogalma, elvei, területei
A logisztikai szervezetek osztályozása, felépítésének általános elvei, áttelepítések
A logisztikai biztosító szervezetek támogatásának, telepítésének rendje
Az együttműködés alapelvei
Fogalma, helye, szerepe a logisztikai biztosítás rendszerében
Anyagszükséglet, anyagigény
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Az anyagellátás rendszere, a szállítások rendje
Ellátási-számvetési mértékegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A haditechnikai, az egészségügyi és közlekedési biztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a hadtáp alegységek szervezeti elemeit
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Magatartási és etikai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak
A fenntartás rendszere
Az egészségügyi biztosítás fogalma, jellemzői
A gyógyító-kiürítő ellátás fogalma, fokozatai és feladatai
Közegészségügyi járványvédelmi biztosítás
A közlekedés rendszere, fogalma, tartalma
A közlekedési ágazatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP-rendszer elméleti alapokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok rendszerének (HACCP) elméleti
A HACCP-rendszer szükségessége
A HACCP-rendszer fogalma, tartalma, működtetéséhez szükséges tényezők ismerete
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP rendszer a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A HACCP-rendszer elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása
A HACCP-rendszer működtetési feltételeinek kialakítása a kapott feladatban
A feladat végzése közben a HACCP-rendszer működtetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Motiváció és tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motiváció fogalma
Motiváció és szükséglet
A motiváció hatásmechanizmusa
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetői stílusok, oktatási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői stílusok fajtái, azok tartalma
Foglalkozások típusai
A legfontosabb oktatási módszerek és azok jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem az élelmezési objektumban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem fogalma
A dolgozó alkalmazásának feltételei
A munkavédelmi eszközök, munkavédelmi ruházati ellátás
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A legfontosabb munkavédelmi szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet- és tűzvédelem fogalma, szükségessége
Környezetvédelmi feladatok és azok végrehajtása
A levegő, a víz, a talaj, az élővilág védelme, lehetséges szennyeződésük és a védekezés
lehetőségei
A hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
A Magyar Honvédség környezet és tűzvédelmi feladatai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktári munka szervezése, tárolási módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
1792

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag-, eszköz- és áruismeret
A raktári feladatok rendszerezése, az egyes munkafázisok jellemzői, fontossága
A tárolási feltételek kialakításának szabályai, tárolási módok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruátvétel, raktározás, raktári munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés, értékelés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áruátvétel szabályai
Az okmányolás rendje, a mozgásbizonylatok kitöltésének szabályai
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Tárolóhely és tároló tér kihasználása
A tárolás folyamata
Kárveszély megelőzése
Az anyagi eszközök, felszerelések kezelése, karbantartása, cseréje, selejtezése, leltározási
szabályok és a leltározás végrehajtása
A raktár karbantartása, higiéniájának megtartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Táplálkozásélettan és az étlap
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az étlapot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
C típus Az étlapszerkesztés szabályai
B típus Az ételkészítés szabályai, technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Érzékszervi észlelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Ízérzékelés
Szaglás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 25%
Írásos elemzések készítése 50%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
68 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Táplálkozási alapfogalmak
A tápanyagok hasznosulása
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Tápanyag szükséglet általános szempontjai
A szervezet energia fogalma
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrobiológia és közegészségügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a minőségbiztosítási rendszert
A higiénés rendszabályok betartásával megszervezi a konyha tisztán tartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A HACCP-rendszer ismerete, és betartásának, betartatásának lehetőségei
B típus Az ételkészítés szabályai, technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikróbák és helyük az élővilágban
A mikroszkopikus gombák legfontosabb jellemvonásai
A mikroorganizmusok anyagcseréje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmezés és áruismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és felhasználáshoz történő
Irányítja az ételek elkészítésének rendjét
Megszervezi és felügyeli az ételkiosztást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
C típus A raktározási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakági eszközprogram
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszerek tartósítása
Tartósított termékek
Növényi eredetű élelmiszerek
Állati eredetű élelmiszerek
Élvezeti szerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmezési szaktechnika és gépismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközöket,
felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések üzemeltetése,
biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 80%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános ismeretek az energiaellátás és az épületgépészet terén
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Konyhai gépek, berendezések
Hőtechnológia
Mosogatógépek, üzemi berendezések, bútorok
Tábori élelmezési szaktechnikai eszközei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmezési gazdálkodás és költségvetés tervezése, bizonylatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és felhasználáshoz történő
Naprakészen vezeti az előírt okmányait (utalványozási rend szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
B típus Az ételkészítés szabályai, technológiája
C típus Az étlapszerkesztés szabályai
C típus Ellenőrzési és leltározási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termelési alapfogalmak, konyhatechnológia
Ételkészítési ismeretek
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Az élelmezési ellátás normarendszere
Az ellátás végrehajtási szabályai
Az élelmezési gazdálkodás tervezése
Az élelmezési szakanyagok bevételezésének, kiadásának szabályai
Az élelmezési ellátás és gazdálkodás egyéb területei
A szolgálat költségvetési tervének elkészítése
Az élelmezési elszámolás- gazdálkodás rendje
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Az élelmezési ellátó szervezetek és az ellátás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja az ételek elkészítésének rendjét
Megszervezi és felügyeli az ételkiosztást
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és felhasználáshoz történő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakági eszközprogram
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MH élelmezési szolgálat szervezeti rendszere, felépítése, alá- fölérendeltség,
szakirányítás
Tárintézet kapcsolata a csapatokkal és a felsőszintű szakirányító szolgálatfőnökséggel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
A háborús élelmezési ellátás alapjai, okmányai, kitöltésük rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükséges számvetéseket
Naprakészen vezeti az előírt okmányait (utalványozási rend szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
D típus A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések üzemeltetése,
biztonsági előírásai
A típus A HACCP-rendszer ismerete, és betartásának, betartatásának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Írásos elemzések készítése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az élelmezési ellátás fogalma, helye, szerepe a logisztikai biztosítás rendszerében
A háborús élelmezési szolgálat felépítése, feladatai
A háborús élelmezési ellátásra jogosultak köre, hadiélelmezési normák, élelmezési
készletek fajtái, a háborús élelmezési ellátás általános rendje
A háborús élelmezési készletek tervezése, megalakításának, lépcsőzésének szabályai
Az élelmezési szolgálathoz tartozó anyagok háborús nyilvántartása
A háborús élelmezési készlet felosztása, rendeltetése
Az élelmezési szolgálatnál vezetett egyéb okmányok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
A harctevékenységek logisztikai biztosításának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükséges számvetéseket
Működteti a minőségbiztosítási rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
C típus A raktározási feladatok
D típus A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések üzemeltetése,
biztonsági előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Raktározási és tűzvédelmi jelképek értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövészzászlóalj logisztikai biztosítása, ellátó-kiszolgáló
alegységeinek szervezete, feladataik, vezetésük, készleteik lépcsőzése
A gépesített (könnyű) lövészzászlóalj menetének logisztikai biztosítása, feladataik a menet
megkezdése előtt, alatt, után
A gépesített (könnyű) lövészzászlóalj harctevékenységeinek anyagi-technikai biztosítása
A zászlóalj ellátó-kiszolgáló alegységek helye, szerepe a védelmi harcban, feladatai a
védelem megszervezésének időszakában, tevékenysége a védelmi harc alatt
Zászlóalj ellátó-kiszolgáló alegységek telepítése, őrzésvédelmének megszervezése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Az élelmezési szolgálat készenlét fokozásával kapcsolatos feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és pontosítja a szükséges számvetéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A normák és ellátási követelmények rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A készenlét fokozás fenntartás élelmezési ellátásának feladatai, megalakítandó
csapatkészlet tárolása
Az élelmezési szolgálatnál lévő szükségleti számvetés-ellátási tervek, okmányok
Mozgósítás végrehajtása, a tartalékos állomány élelmezési ellátása
A csapatkészlet szállítása, lépcsőzése, megalakítása, málházása
A személyi állomány élelmezési szakanyagokkal, anyagjárandósági cikkekkel történő
ellátása, szükségletek megtervezése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
A háborús élelmezési ellátás megtervezése, szervezése és működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi az étlapot
A higiénés rendszabályok betartásával megszervezi a konyha tisztán tartását
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközöket,
felszereléseket
Naprakészen vezeti az előírt okmányait (utalványozási rend szerint)
Irányítja az ételek elkészítésének rendjét
Megszervezi és felügyeli az ételkiosztást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
1803

C típus A raktározási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Tűzoltó eszközök használata
3. szint Raktározási és tűzvédelmi jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harctevékenységek élelmezési ellátása tervezésének, szervezésének tartalma,
kidolgozandó tervek és okmányok, vezetésük rendje, szabályai
Vízellátás és élelmezéstechnikai eszközök biztosításának rendje
Élelmezési szaktechnikai eszközök csoportosítása, az élelmezési raktár telepítési és
működési rendje, telepítés, áttelepítés
A raktár őrzésvédelmének megtervezése és végrehajtása
Az élelmezési ellátó pontok telepítési rendje
Az élelmezési anyagok mentesítése, fertőtlenítése, a mentesített élelmezési szakanyagok
felhasználási lehetőségei
Hadifoglyok élelmezési ellátása, zsákmányanyagok felhasználása

1804

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás és előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és felhasználáshoz történő
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközöket,
felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az átadás-átvétel speciális szabályai
C típus A raktározási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Érzékszervi észlelés
3. szint Szakági eszközprogram
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Ízérzékelés
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áruátvétel gyakorlása
Raktári munkák végzése, bizonylatolás
1805

Előkészítési munkák gyakorlása, anyagkiadáshoz
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Konyhatechnológiai folyamatok, étkezde működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja az ételek elkészítésének rendjét
Megszervezi és felügyeli az ételkiosztást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések üzemeltetése,
biztonsági előírásai
A típus A HACCP-rendszer ismerete, és betartásának, betartatásának lehetőségei
B típus Az ételkészítés szabályai, technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Személyi védőfelszerelések használata
3. szint Veszélyes anyagok kezelése
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
4. szint Érzékszervi észlelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A konyhai napi munkák végzése
A konyha napi munkájának megszervezése, irányítása
Az étkezde napi munkájának megszervezése, irányítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0798-06
A tananyagelem megnevezése:
Tábori szaktechnikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja a rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközöket,
felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A rendszeresített szaktechnikai, és konyhatechnikai eszközök, felszerelések üzemeltetése,
biztonsági előírásai
1806

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tábori szaktechnikai eszközök használatának, karbantartásának legfontosabb szabályai
Ételkészítés tábori körülmények között a megtanult rendszabályok betartásával

1807

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (hadtáp ágazat üzemanyag
ellátó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1808

A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
1809

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
1810

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben

1811

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje

1812

Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása

1813

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben

1814

Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása

1815

Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

1816

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok

1817

Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
1818

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
1819

A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

1820

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz

1821

A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A
nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
1822

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
1823

4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai

1824

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó

1825

Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
1826

351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön

1827

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

510. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
1828

20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1829

Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1830

Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés, élelemszerzés,
Hevenyészett
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra

1831

Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
1832

A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
1833

Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell

1834

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

511. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre

1835

Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!",
a "Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
1836

Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
1837

Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
1838

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
1839

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
1840

Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal

1841

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre

1842

A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése

1843

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
1844

Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,
betartandó biztonsági rendszabályok
A
különböző
aknák
felderítésének,
szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai

1845

A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása

1846

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
1847

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése

1848

A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái

1849

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
1850

Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján

1851

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
1852

Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

1853

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása

1854

A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai

1855
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása

1856

A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1860

Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
1861

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1862

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
1863

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására

1864

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
1866

Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
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A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
1869

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni

1872

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és
katonai vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
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A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
1875

Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
C típus A hadtáp alegységek szervezete, rendeltetése, feladatai, kapacitása
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
C típus A hadtáp és szakági gazdálkodási szabályzók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági rendszerek folyamatainak megismertetése
Az ergonómiai alapismeretek elsajátítása
1877

A szervezőmunka folyamatai, a tervezési, végrehajtási és értékelési módszerek ismertetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A közbeszerzési eljárások rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés, értékelés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közbeszerzési eljárás fogalma, szükségessége
A közbeszerzési eljárás fajtái, értékhatárok megismerése
A közbeszerzési eljárás menete, dokumentumai, legfontosabb szabályai
A szükséges dokumentumok tartalma, elkészítésük szabályai, az eljárás lefolytatásához
szükséges szolgálati út rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervezési folyamatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tervezés alapvető dokumentumainak megismerése, az éves- és havi feladattervek,
munkatervek, és gyakorlatok terveinek részletes megismerésével
A tervezés alapvető szabályainak ismerete, a tervezés menetének megismerése, főbb

1879

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Káreljárás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hiányok és károk keletkezésének okai
Szakszerű elemzéssel az anyagi felelősség megállapítása
A káreljárások lefolytatásának rendje, azok legfontosabb dokumentumai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A logisztika és hadtápbiztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hadtáp és szakági ellátás rendszere
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logisztikai rendszer felépítése, működése
A logisztikai rendszer célja, fogalma, elvei, területei
A logisztikai szervezetek osztályozása, felépítésének általános elvei, áttelepítések
A logisztikai biztosító szervezetek támogatásának, telepítésének rendje
Az együttműködés alapelvei
Fogalma, helye, szerepe a logisztikai biztosítás rendszerében
Anyagszükséglet, anyagigény
1881

Az anyagellátás rendszere, a szállítások rendje
Ellátási-számvetési mértékegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A haditechnikai, az egészségügyi és közlekedési biztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Telepíti a hadtáp alegységek szervezeti elemeit
Vezeti a béke nyilvántartási rendszer okmányait
Vezeti a háborús nyilvántartási rendszer okmányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Magatartási és etikai szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközökkel kapcsolatos alapfogalmak
A fenntartás rendszere
Az egészségügyi biztosítás fogalma, jellemzői
A gyógyító-kiürítő ellátás fogalma, fokozatai és feladatai
Közegészségügyi járványvédelmi biztosítás
A közlekedés rendszere, fogalma, tartalma
A közlekedési ágazatok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP-rendszer elméleti alapokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok rendszerének (HACCP) elméleti
A HACCP-rendszer szükségessége
A HACCP-rendszer fogalma, tartalma, működtetéséhez szükséges tényezők ismerete

1883

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
A HACCP rendszer a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A HACCP-rendszer és az anyagok minőségbiztosítási követelményei
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A HACCP-rendszer elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása
A HACCP-rendszer működtetési feltételeinek kialakítása a kapott feladatban
A feladat végzése közben a HACCP-rendszer működtetése

1884

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

529. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0796-06

Pedagógiai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk

351/5.1/0796-06
351/5.2/0796-06

4
4

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Motiváció és tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alegységek feladatai és tevékenysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A motiváció fogalma
Motiváció és szükséglet
A motiváció hatásmechanizmusa

1885

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetői stílusok, oktatási módszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Irányítja szakállománya munkáját, részükre felkészítő foglalkozásokat tart, felkészíti őket
a várható feladatokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői stílusok fajtái, azok tartalma
Foglalkozások típusai
A legfontosabb oktatási módszerek és azok jellemzői
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem az élelmezési objektumban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Tervezi, szervezi és irányítja a hadtáp alegységek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 25%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem fogalma
A dolgozó alkalmazásának feltételei
A munkavédelmi eszközök, munkavédelmi ruházati ellátás
1887

A legfontosabb munkavédelmi szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, környezet-, baleset- és tűzvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munkahelyen és a terepen történő tevékenységekre vonatkozó
általános munka- és tűzvédelmi, speciális környezetvédelmi előírásokat
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet- és tűzvédelem fogalma, szükségessége
Környezetvédelmi feladatok és azok végrehajtása
A levegő, a víz, a talaj, az élővilág védelme, lehetséges szennyeződésük és a védekezés
lehetőségei
A hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
A Magyar Honvédség környezet és tűzvédelmi feladatai

1888
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktári munka szervezése, tárolási módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az ellátás és gazdálkodási feladatait
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
D típus Az anyagok frissítésére és szavatossági idejére vonatkozó tudnivalók
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Tárolóhelyi anyagnyilvántartási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
1889

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyag-, eszköz- és áruismeret
A raktári feladatok rendszerezése, az egyes munkafázisok jellemzői, fontossága
A tárolási feltételek kialakításának szabályai, tárolási módok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0796-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruátvétel, raktározás, raktári munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a raktárban tárolt anyagok, eszközök előírás szerinti tárolását, karbantartását,
szakszerű bevételezését, kiadását és ellenőrzi azok meglétét
Végzi az elhasznált, cserélt anyagok szelektív gyűjtését, szakszerű tárolását
Szükség esetén végrehajtja a készletek frissítését
Betartja és betartatja az anyagok minőségbiztosítási előírásait, különös tekintettel a
veszélyes, valamint romlandó anyagokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A béke- és háborús nyilvántartások rendszere, szabályai és alapvető okmányai
C típus Az ellátásra vonatkozó szabályok
C típus Ellenőrzés rendszere, szempontjai és szabályai
D típus Környezetvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés, értékelés
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áruátvétel szabályai
Az okmányolás rendje, a mozgásbizonylatok kitöltésének szabályai
1890

Tárolóhely és tároló tér kihasználása
A tárolás folyamata
Kárveszély megelőzése
Az anyagi eszközök, felszerelések kezelése, karbantartása, cseréje, selejtezése, leltározási
szabályok és a leltározás végrehajtása
A raktár karbantartása, higiéniájának megtartása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemanyagok és üzemanyag-technikai eszközök biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az üzemanyagtöltő állomást
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és kiadását, valamint az
üzemanyag készletek frissítését
Ellenőrzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok meglétét és műszaki állapotát
Szükség esetén megszervezi az üzemanyag szaktechnikai eszközök és gépi berendezések
javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemanyag ellenőrzése, leltározása, speciális szabályai
D típus A szaktechnikai eszközök javítására vonatkozó követelmények
D típus Az üzemanyagtöltő állomás működési rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Veszélyes anyagok kezelése
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
1892

Tanterem
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemanyag- és üzemanyag-technikai eszközellátás általános rendszere
Az üzemanyagok és üzemanyag-technikai eszközök elszámolása
Üzemanyag-ellátás különleges körülmények között
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetési előirányzat tervezése, az üzemanyag-szolgálat számvitele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakági eszközprogram
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapat üzemanyag-szolgálat éves költségvetési előirányzatának megtervezése és
Az üzemanyag-szolgálat számvitele
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemanyag-szolgálat szakkiképzései, KFR feladatai és a szakbeosztások átadásátvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi és betartatja az előírt munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az üzemanyagtöltő állomás működési rendje
1893

A típus A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemanyagtöltő-állomás
Üzemanyagraktár
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemanyag-szolgálat szakmai kiképzésének rendszere
Az üzemanyag-szolgálat készenlét fokozásával és mozgósításával kapcsolatos feladatai
Az üzemanyag-raktárvezetői, üzemanyag-szolgálatvezetői teendők átadás-átvétele
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemanyag-szolgálat szervezete, anyag- és eszközszükséglete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemanyag-szolgálat szervezeti rendszere, feladatai
Az üzemanyag- és üzemanyag-technikai eszközszükségletek megtervezése és beszerzése

1895

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemanyag-gazdálkodás szabályozása és tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemanyag-gazdálkodás szabályozása
Az üzemanyag-gazdálkodás tervezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemanyag-szolgálat munkájának szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi és betartatja az előírt munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
Üzemelteti és karbantartja, a rendszeresített üzemanyag szaktechnikai eszközöket és gépi
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzemeltetési, karbantartási szabályok, követelmények
D típus A szaktechnikai eszközök javítására vonatkozó követelmények
D típus Az üzemanyagtöltő állomás működési rendje
A típus A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
1896

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemanyag-szolgálat ellenőrzése
Az üzemanyag-szolgálat éves munkájának elemzése
Az üzemanyag-szolgálat napi munkájának irányítása

1897

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

534. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0799-06

Szakharcászat

azonosítója

szk
szk

351/3.1/0799-06
351/3.2/0799-06

24
0

0
0

0
26

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

50

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Háborús üzemanyag-ellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és kiadását, valamint az
üzemanyag készletek frissítését
Üzemelteti és karbantartja, a rendszeresített üzemanyag szaktechnikai eszközöket és gépi
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemanyagok raktározása és speciális szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Veszélyes anyagok kezelése
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A háborús üzemanyag-ellátás alapjai
A háborús üzemanyag-ellátási és szolgáltatási rendszer működése, szabályai
1898

Az üzemanyagok és üzemanyag-technikai eszközök nyilvántartása háborúban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemanyag-szolgálat feladatai készenlét fokozása és különféle harctevékenységek
esetén
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakutasításokban foglalt előírásoknak megfelelően vezeti az okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szakági speciális nyilvántartások vezetési rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harctevékenység logisztikai biztosításának alapjai
A csapat üzemanyag szolgálat feladatai készenlét fokozásának elrendelése esetén
A különböző harctevékenységek és harccal kapcsolatos tevékenységek üzemanyag
ellátásának megtervezése, megszervezése és végrehajtása

1899

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/4.0/0799-06

Szakmai
csapatgyakorlat

azonosítója

szk
szk

351/4.1/0799-06
351/4.2/0799-06

0
0

0
0

15
15

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemanyagok és üzemanyag-technikai eszközök raktározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok előírás szerinti tárolását
Szervezi és végzi az anyagok szakszerű átvételét, tárolását és kiadását, valamint az
üzemanyag készletek frissítését
Ellenőrzi az üzemanyagraktárban tárolt anyagok meglétét és műszaki állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az üzemanyagok raktározása és speciális szabályai
A típus A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakági eszközprogram
3. szint Érzékszervi észlelés
5. szint Raktározási és tűzvédelmi jelek értelmezése
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
5. szint Veszélyes anyagok kezelése
3. szint Raktári anyagmozgató eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
1900

A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Üzemanyagtöltő-állomás
Üzemanyagraktár
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemanyag raktározás
Üzemanyag raktári technológia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0799-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemanyagok minőségbiztosítása és szállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a különböző tároló és töltőeszközökből vett üzemanyagminták előírás szerinti
tárolását és megőrzését
Üzemelteti és karbantartja, a rendszeresített üzemanyag szaktechnikai eszközöket és gépi
berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzemanyag ellenőrzése, leltározása, speciális szabályai
B típus Az üzemanyag mintavételére és vizsgálatára vonatkozó előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Érzékszervi észlelés
3. szint Személyi védőfelszerelések használata
5. szint Veszélyes anyagok kezelése
3. szint Szaktechnikai eszközök használata
3. szint Tűzoltó eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Üzemanyagtöltő-állomás
Üzemanyag laboratórium
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
1901

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemanyag–bevizsgálás, laboratóriumi gyakorlatok
Üzemanyag-szállítási technológia

1902

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítő
ágazat rádióelektronikai felderítő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1903

A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti polgári
ellenőrzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben

1904

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok

1905

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben

1906

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/2.0/0789-06
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azonosítója

sza

351/2.1/0789-06
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azonosítója
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4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje

1907

Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása

1908

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben

1909

Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása

1910

Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

1911

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok

1912

Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések, kiegészítő
gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
1913

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

1914

Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

1915

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

540. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
kérelem és panasz

1916

A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
Felülvizsgálat,
fenyítésfontosabb
végrehajtása
A nemzetközi hadijog
szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1917

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
1918

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag tárolásának,
őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai

1919

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

541. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó

1920

Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez kész
helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás

1921

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön

1922

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
1923

20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
Önfenntartás, rejtőzködés a természetben, szökés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1924

Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Riasztási
jelek tartalma,helyreállítása,
a jelzés módszerei
azokra
való pótlása,
tevékenység
megtanulása
Rombolt tüzelőállások
lőszerésésazmás
anyagok
egészségügyi
kiürítés,
sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1925

Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Rejtőzködés,
Hevenyészett élelemszerzés,
táborépítés víznyerés, csatlakozás a saját csapatokhoz
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra

1926

Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
1927

A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség tevékenységére,
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
1928

Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell

1929

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre

1930

Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
1931

Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
1932

Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
1933

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
A
fegyver
előkészítése
éjszakai
tüzeléshez
Álló,
térdelő,
fekvő tüzelési
helyzet
felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
éjszaka
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

1934

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%

1935

A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a tárak,
megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal

1936

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója
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351/9.1/0789-06
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre

1937

A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése

1938

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
1939

Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
Harckocsi
akna
telepítése
egyenkéntmegjelölésének
és zárt rendben,szabályai
betartandó biztonsági rendszabályok
A különböző
aknák
felderítésének,
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai

1940

A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása

1941
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
1942

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése

1943

A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái

1944
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
1945

Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A jelkulcsi
jelek tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
rendszeresített
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján

1946
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
1947

Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

1948
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása

1949

A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai

1950
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása

1951

A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex foglalkozáson
gyakoroltatni kell

1952
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre

1953

A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

1954
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
1955

Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és kölcsönös
segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
1956

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
-

1957

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben

1958

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására

1959

7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai

1960
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
1961

Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek

1962
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs

1963

A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Az operációs
rendszer internetes
moduljainak
ismertetésesegítségével
Alapszintű
szövegszerkesztés
a Notepad,
és a Word-pad
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése

1964

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása

1965

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

555. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0790-06

Technikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/2.1/0790-06
351/2.2/0790-06
351/2.3/0790-06

2
0
6

0
6
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

14

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások

1966

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
Vezérlések
fajtái
A
motorok segédberendezéseinek
és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó
rendszer, légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése,
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni

1967

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
lőszerek kezelése
során betartandó
rendszabályok
A lőfegyverek
kialakulása,
fejlődésük biztonsági
rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése

1968

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei

1969

A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
1970

Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések

1971

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
A haderő- és híradásszervezés általános elvei, a rádióhíradás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a rendszeresített technikai eszközöket, valamint adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Híradásszervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Motiválhatóság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben

1972

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű haderők haderőnemei, jellemzésük
A haderőnemek fegyvernemei, szakcsapatai, ezek rendeltetése, fő feladataik
A korszerű szárazföldi haderőnem típusszervezetei
A szárazföldi csapatok híradása megszervezésének általános elvei
A korszerű légierő típusszervezetei, a híradás megszervezésének általános elvei
A híradás és vezetés kapcsolatrendszere
A híradó eszközök csoportosítása
A rádióhíradás megvalósítása, a rádióhírhálózat elemei
A rádióforgalmi rendszerek csoportosítása
A nemzetközi rádióforgalmazás előírásai, szabályai, kódok és rövidítések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádióelektronikai felderítés alapjai, elvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a rendszeresített technikai eszközöket, valamint adatokat gyűjt
Beosztásának megfelelően szolgálati rendben távírász szolgálati feladatot lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádióelektronikai felderítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Terhelhetőség
Stressztűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítés fogalma, felosztása, a felderítés nemei
A rádióelektronikai felderítés helye, szerepe a katonai felderítés rendszerében
A rádióelektronikai felderítés törvényszerűségei

1973

A rádióelektronikai felderítés tartalma, folyamata
A NATO felderítő doktrína és a Signal Intelligence (rádióelektronikai felderítés) alapelvei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádióelektronikai felderítő adatszerzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a technikai eszközök működése során az üzemi paramétereket, szükség esetén
módosítja azokat
Előírt formában rögzíti az adatokat
Beosztásának megfelelően szolgálati rendben távírász szolgálati feladatot lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádióelektronikai felderítés folyamata
B típus Szaktechnikai eszközök működtetése és kezelése
B típus Munkahelyek rendszertechnikai felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Stressztűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adatszerzés fogalma, célja
Az adatszerzés tartalma, folyamata
A rádiótechnikai felderítés
Munkaokmányok típusai, vezetésük tartalmi és formai előírásai, szabályai
A kezelő kötelmei, jelentési kötelezettsége

1974

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádióelektronikai felderítő ismérvek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan, pontosan vezeti az okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rádióelektronikai felderítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádióelektronikai felderítő ismérvek fogalma, rendszere, csoportosítása
Az azonosító rádióelektronikai felderítő ismérvek csoportosítása, jellemzői
A hívójel és hívónév képzés és a rádióforgalom lebonyolításának általános szabályai

1975
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Életvédelmi berendezések, balesetelhárítási szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technikai eszközök megóvásának, tárolásának szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Hibafeltárás, hibajavítás lépései
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
REF szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített életvédelmi berendezések típusai, telepítésük rendje
Az életvédelmi berendezések felépítése, működése
A villamos berendezések üzemeltetésének alapvető balesetelhárítási rendszabályai

1976
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Hullámterjedés, antennák, antennaerősítők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemzavar esetén részt vesz a hiba behatárolásában, a kisebb meghibásodásokat elhárítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Leírás készítése 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
REF szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektromágneses hullámok jellemzői, a köztük lévő összefüggések
Az elektromágneses hullámok felosztása, terjedési sajátosságai
Az alapvető antennatípusok jellemzői, iránykarakterisztikájuk
Az antenna nyereség és irányítottság fogalma
Az antennaerősítők általános felépítése

1977
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
IT alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a technikai eszközök működése során az üzemi paramétereket, szükség esetén
módosítja azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szaktechnikai eszközök működtetése és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információ-technológia alapjai, hardver, szoftver alapismeretek, a számítógépek
felhasználási lehetőségei, az IT szerepe a társadalomban, biztonság, szerzői jogok,
1978

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Operációs rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a rendszeresített technikai eszközöket, valamint adatokat gyűjt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép használata, fájlkezelés - fájlok, könyvtárak létrehozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírt formában rögzíti az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
1979

Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
MS Word felületének ismertetése, nézetek
Szövegszerkesztés alapjai: szöveg bevitele, javítása, kijelölés
Fájlműveletek: megnyitás, mentés
Karakterek, bekezdések formázása
Tabulátorok használata, szegély és mintázat, felsorolás és számozás
Oldalbeállítások, nyomtatás, fejléc-lábléc készítése, helyesírás ellenőrzés, beszúrások
(dátum, oldalszám)
Táblázatok készítése
Hasábok, képek beszúrása, rajzolás
Körlevelek készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírt formában rögzíti az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Excel felületének ismertetése
Táblázatkezelés alapjai: adatok bevitele, javítása, kijelölés
Fájlműveletek: megnyitás, mentés, cellaformázás Képletek alkalmazása, hivatkozások
Függvények használata: Szum, Átlag, Min, Max, Darab, Darab2
Oldalbeállítások, nyomtatás, fejléc-lábléc készítése, másolás, HA függvény
Diagramkészítés Függvények: Fkeres, Vkeres, Kutat, Darabteli, Darabüres
Függvények egymásba ágyazása

1980

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírt formában rögzíti az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatbázis-kezelés lépései, adatbázis létrehozása, megnyitása, táblák létrehozása, mezőtípusok, kulcsok
Választó lekérdezések
Módosító és kereszttáblás lekérdezések
Jelentések és űrlapok készítése varázsló segítségével
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.6/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Prezentáció-készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírt formában rögzíti az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

1981

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A PowerPoint program felépítése, nézetek
Szövegbevitel, rajzobjektumok és formázásuk: méret, szín
Transzformációk: csoportosítás, forgatás, tükrözés, diasorok összeállítása, háttér formázása
Mintadia alkalmazása, tervezősablon, animációk megadása, áttűnés, diavetítés
Vetítési beállítások
Nyomtatás lehetőségei
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.7/0810-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírt formában rögzíti az adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Tesztfeladat megoldása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hálózati alapfogalmak, Internet története, kapcsolódás lehetőségei, Internet Explorer
felépítése és böngészés
Keresés a Weben (keresőprogramok), Weboldal mentése, nyomtatása, kedvencek
Levelezés alapfogalmai, Outlook Express felépítése, levelek küldése, fogadása,
rendszerezése
Válasz, továbbítás, csatolás
Címjegyzék használata, Weboldalak mentése és küldése e-mailben

1982
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ átalakítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rádióhíradással kapcsolatos alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
REF szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információ-elmélet alapjai
Az amplitúdó-, a frekvencia-, a pulzus- és a kvadratúramoduláció jellemzői, megvalósítása,
alkalmazása, demodulálási lehetőségeik
Az amplitúdó-, frekvencia- és fázisbillentyűzés megvalósítása és alkalmazása
1983

A távíró jelek fajtái, felépítésük
A többcsatornás adatátvitel elve, megvalósítása és felhasználása
A mintavételezés elve és megvalósítása, az analóg/digitális átalakítás
A modemes összeköttetésekre vonatkozó fontosabb elvek, fogalmak
Az információ védelmére alkalmazott híradástechnikai lehetőségek, elvek
Az üzemmódok nemzetközi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
A rádió vételtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rádióforgalmi rendszerek csoportosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
REF szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádió vételtechnika alapjai
Az egyenes vevő és szupervevő felépítése
A frekvencia-transzponálás elve, szükségessége
Az egyes fokozatok működési elve, a demodulálási eljárások
Az automatikus frekvencia- és erősítésszabályozás szükségessége és megvalósítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Távközlési rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési
1984

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Távközlési rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikrohullámú távközlési rendszerek felépítése és működése
Műholdas távközlés alapfogalmai, a műholdas távközlési rendszerek felépítése, működési
elve
Frekvencia- és időosztásos adatátviteli rendszerek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádiólokáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a rádiótechnikai felderítés felfedési, ellenőrzési, előzetes analizálási feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lokátortechnikai ismeretek
B típus A rádiótechnikai felderítés alapfogalmai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem

1985

Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádiólokáció elve, felhasználási területei
Az impulzushullámok jellemzői, a köztük lévő összefüggések
Rádiólokátorok típusai, paraméterei

1986

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Rövidhullámú vevőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszerzés folyamata, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Blokkvázlati felépítés értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rövidhullámú rádiófelderítő munkahelyeken rendszeresített vevőberendezések működési
elve, rendeltetése, főbb műszaki adataik
Számítógéppel támogatott rövidhullámú munkahely rendszertechnikai felépítése,
rendeltetése, műszaki adatai
1987

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Ultrarövidhullámú vevőkészülékek és panoráma berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszerzés folyamata, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Blokkvázlati felépítés értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített URH vevőkészülékek és a hozzájuk tartozó panoráma készülékek
működési elve, rendeltetése, főbb műszaki adataik
Számítógéppel támogatott ultrarövidhullámú munkahely rendszertechnikai felépítése,
rendeltetése, műszaki adatai, képessége
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikrohullámú vevőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszerzés folyamata, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1988

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Blokkvázlati felépítés értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógéppel támogatott mikrohullámú munkahely rendszertechnikai felépítése,
rendeltetése, műszaki adatai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióiránymérő berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az iránymérés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Blokkvázlati felépítés értelmezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádióiránymérés technikai alapjai
A rendszeresített rádióiránymérő berendezések rendeltetése, főbb műszaki adatai

1989

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaktechnikai eszközök kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközöket működteti
Javaslatot tesz a hatékonyabb működési feltételek kialakítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A rádióforgalmazás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tanteremben, illetve oktatási bázison telepített rádióelektronikai felderítő eszközök
kezelésének gyakorlása, különböző üzemmódú adások vétele, adatok rögzítése

1990

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióelektronikai felderítő adatszerzés gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a rádiófelderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési
A rögzített adatokat beviszi a rendszeresített adatbázisokba és a meghatározott
csoportosításba rendezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszerzés folyamata, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
4. szint Rendszeresített informatikai programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
REF szaktanterem
Képzési idő:
46 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

1991

Rádióelektronikai felderítő adatszerzés komplex gyakorlása telepített munkahelyen
Különböző üzemmódú rádióközlemények rögzítése, munkaokmányok folyamatos vezetése
A rádióelektronikai felderítő ismérvek megállapítása

1992

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0811-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai beosztásban történő gyakoroltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az adatszerzés eredményéről elkészíti a jelentéseit és meghatározott formában és rendben
továbbítja azokat
Adatokat továbbít és fogad a rendszeresített informatikai hálózaton
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelentési rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített szaktechnikai eszközök használata
4. szint Rendszeresített informatikai programok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rádióelektronikai felderítő munkahely felépítésének, működésének megismerése
A munkahelyen telepített technikai eszközök harcászat-technikai paraméterei, feladata,

1993

Meghatározott szakmai feladat végrehajtásának gyakorlása, a szakmai munkafolyamatok
elsajátítása
Adatrögzítés gyakorlása, archiválás
Adatbázisok kezelése
Jelentési rend megismerése

1994

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (vegyivédelmi technikai
üzemeltető ágazat vegyivédelmi technikai üzemeltető) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
1995

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben

1996

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok

1997

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben

1998
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása

1999
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sza
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2000

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása

2001
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
2002

Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás

2003

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása

2004

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

2005
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás

2006

A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

2007

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség

2008

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai

2009

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése

2010

”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait

2011

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön

2012

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben

2013

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
2014

Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség

2015

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat

2016

A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme

2017

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
2018

4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell

2019

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

572. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója
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0
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8
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jellege
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megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
2020

A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

2021

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
2022

A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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573. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
2026

Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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574. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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575. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Harctámogató és
kiszolgáló
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
2032

A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
2034

Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése

2037

A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell

2038

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

580. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
2039

A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

2040

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői

2041

Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
2042

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a beosztásával kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános munka- és balesetvédelmi előírások
Az alapvető megelőző tűzvédelmi előírások
A csapatoknál létrehozott nem szervezetszerű tűzoltó alegységek lehetőségei, a tűzoltó
készülékek használatának szabályai
Az alapvető környezetvédelmi szabályok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
A Magyar Honvédség fenntartási rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök alegység szintű üzemeltetésével és
technikai kiszolgálásával összefüggő anyagi-technikai biztosítási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség fenntartási rendszerének megismerése, az anyag igénylésének
rendje, az anyagmozgás nyomonkövetése az ellátás különböző szintjein
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
A csapatszintű anyaggazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök alegység szintű üzemeltetésével és
technikai kiszolgálásával összefüggő anyagi-technikai biztosítási feladatokat
Előkészíti és kitölti a központi javításba utaláshoz előírt okmányokat
Végrehajtja a vegyivédelmi technikai eszközök és anyagok átadás-átvételét, szállítását és
tárolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagtárolásra, javításra, karbantartásra és anyagmozgások végrehajtására vonatkozó
szabályok, követelmények
C típus Az eszköz javításba adási szabályai
C típus Anyagmozgatási és tárolási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapatszintű anyaggazdálkodás rendje
A csapatszintű anyaggazdálkodás szintjei
A csapatszintű anyaggazdálkodásban rendszeresített okmányok, és azok kitöltésének
begyakorlása
Az összes okmány részletes kitöltése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari műveletek és gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a technikai eszközök fődarabjainak, részegységeinek karbantartását és ellenőrzését,
a hibáinak pontos behatárolását
Üzemelteti a katonai szervezetnél rendszeresített vegyivédelmi technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi szakfelszerelésekben megtalálható szivattyúk, csőkötések,
folyadéktovábbító rendszerek megismerése
A folyadékszállítással kapcsolatos szabályok megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektromos áram, akkumulátorok és telepek, félvezetők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a szaktechnikai eszközök elektromos alkatrészeinek működési elvét, az
áramvezetés alapjait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő műszerek és ezek akkumulátorainak működésével
kapcsolatos elektronikai ismeretek elsajátítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szervetlen és szerves kémiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a szervetlen és szerves kémia alapjait, amivel a szakmai kérdések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kémiai alapismeretek felelevenítése
A vegyivédelmi gyakorlatban alkalmazott anyagok tulajdonságainak megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérgező-, mentesítő-, gyújtó-, robbanó- és tűzoltó anyagok kémiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a vegyivédelmi- és katonai gyakorlatban alkalmazott mérgező-, mentesítő-,
gyújtó-, robbanó- és tűzoltó anyagokkal kapcsolatos ismereteket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mérgező harcanyagok tulajdonságainak bemutatása a rendszeresített imitációs anyagok
segítségével
A mentesítés folyamatának megismerése demonstrációs anyagok bemutatásával
A gyújtóanyagok bemutatása laborkörülmények között A gyújtóanyagok és keverékek
előállítása
A tűz jelenségének bemutatása, a tűzoltás lehetséges típusai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Radioaktív sugárzások hatásai az élő szervezetre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A radioaktív sugárzások típusainak megismerése
A radioaktív sugárzások élő szervezetekre gyakorolt hatásainak megismerése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 45%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A radioaktív sugárzások típusainak megismerése
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A radioaktív sugárzások hatásai az élő szervezetre
A radioaktív sugárzások elleni védelem lehetőségei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.4/0819-06
A tananyagelem megnevezése:
Laborgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kémia és anyagismeret tantárgyban előforduló kémiai kísérletek elvégzése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 70%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A laboreszközök megismerése, kezelésük, alkalmazásuk rendjének elsajátítása
A szervetlen és szerves kémia foglalkozáson megismert anyagok tulajdonságainak,
reakcióinak megismerése
A laborkörülmények között végzett munka begyakorlása
Izotópdetektálási gyakorlat a rendszeresített mérőeszközökkel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyivédelmi anyagi technikai biztosítás alapjai, a NATO jelek és jelzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri és elsajátítja a vegyivédelmi anyagi-technikai biztosítással kapcsolatos NATOban alkalmazott jeleket és jelzéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus NATO jelek és jelzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi anyagi technikai biztosítás alapjainak és rendszerének megismerése
A vegyivédelmi biztosítással kapcsolatos NATO jelek és jelzések megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyivédelmi anyagokkal kapcsolatos tárolási, készletképzési, nyilvántartási,
karbantartási és selejtezési szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti és vezeti a szaktechnikai eszközök és anyagok nyilvántartási okmányait,
munkautalványt
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Elkészíti és vezeti a vegyivédelmi technikai eszközök alegységszintű technikai
kiszolgálásának tervét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és javítási okmányai
B típus A nyilvántartási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi anyagokkal és eszközökkel kapcsolatos tárolási, készletképzési,
nyilvántartási, karbantartási és selejtezési szabályok megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A fizikai védelem eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelemben alkalmazható fizikai védelmi eljárások megismerése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A mentesítés eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyi-, sugár- és biológiai szennyeződések és fertőzések megszüntetésére alkalmas
eszközök üzemeltetésének megismerése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyifelderítés eszközei, a rendszeresített harcjármű ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített felderítő harcjármű, a beépített eszközök és műszerek kezelésének
szabályainak, eljárásainak megismerése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A sugárfelderítés eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sugárfelderítő eszközök kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzoltó szaktechnikai eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi tűzoltó eszközök kezelésével, használatával kapcsolatos ismeretek
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A Magyar Honvédség szervezetszerű tűzoltó alegységeinél rendszeresített tűzoltó
gépjárművek kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Az időjárás figyelés eszközei, az AMAR rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített időjárásfigyelő eszközök használatánál megjelenő meteorológiai
A rendszeresített időjárásfigyelő eszközök kezelésének ismerete
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Ködösítő anyagok és eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ködösítés helye szerepe a katonai gyakorlatban
A rendszeresített kézi köd és füstképző eszközök
Harcjárműveken alkalmazott köd és füstképző eszközök
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyi-, sugárfelderítő eszközök és a felderítő harcjármű üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szaktechnikai eszközök kiszolgálásának megszervezésében, végrehajtásában
Végzi a szaktechnikai eszközökkel kapcsolatos okmányok kitöltését és vezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az eszközök okmányai
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és javítási okmányai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Telephely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített vegyi-, sugárfelderítő eszközök
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok magas szintű ismerete
A rendszeresített felderítő harcjármű kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítő eszközök és gépek üzemben tartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a szaktechnikai eszközökkel kapcsolatos okmányok kitöltését és vezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az eszközök okmányai
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és javítási okmányai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Telephely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mentesítő eszközök üzemben tartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzoltó eszközök és gépek üzemben tartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szaktechnikai eszközök kiszolgálásának megszervezésében, végrehajtásában
Végzi a szaktechnikai eszközökkel kapcsolatos okmányok kitöltését és vezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az eszközök okmányai
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és javítási okmányai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Telephely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi tűzoltó eszközök üzemben tartásával és nyilvántartásával kapcsolatos ismeretek
A tűzoltó gépjárművek üzembentartási ismeretei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
A fogadó alakulat története, fontos tudnivalók az első beosztás betöltéséről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a gyakorló csapatszolgálat alatt végrehajtandó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az első beosztással kapcsolatos vegyivédelmi szakmai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogadó alakulat és a helyőrség története
Az első beosztással kapcsolatos fontosabb tudnivalók, és a laktanya felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0820-06
A tananyagelem megnevezése:
Az első beosztás szakmai feladatainak gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szaktechnikai eszközök bemutatásában
Magas szinten ismeri az eszközök kezelésének szabályait, alkalmazásának rendjét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus ABV-védelmi eljárások
B típus Az eszközök törzskönyvei, kezelési utasításai és javítási okmányai
A típus Szaktechnikai eszközök típusismerete
2076

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
24 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai csapatgyakorlat során az első beosztásban szükséges tevékenységek gyakorlása
Az alegységének, leendő feletteseinek, előljáróinak, kollégáinak, beosztottainak
megismerése
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat gépjármű
szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

595. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti polgári
ellenőrzés
2. tananyagelem
2078

A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

596. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

597. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

598. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések, kiegészítő
gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás

2086

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

599. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
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A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag tárolásának,
őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

600. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez kész
helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

601. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
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Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi kiürítés,
sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség tevékenységére,
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
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5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 - 20
km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

602. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
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Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás mechanikai,
optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a tárak,
megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

603. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

604. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

605. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése, működése,
fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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606. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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607. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai (Rautekfogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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608. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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609. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex foglalkozáson
gyakoroltatni kell
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610. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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611. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és kölcsönös
segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
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Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
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A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe a
katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
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A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs rendszerek
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
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10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
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A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka- és környezetvédelem területei és szabályzói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartja az alapvető biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános munka- és környezetvédelmi előírások
Üzemi munkahelyek munkaegészségügyi követelményei, általános irányelvei
Anyagmozgatás biztonságtechnikai alapjai, a tárolás, a rakodás, a szállítás
biztonságtechnikai előírásai
Munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek
Villamosság és a vegyi anyagok biztonságtechnikai kezelése
Villamos és gépipari baleseteknél alkalmazható elsősegély nyújtási módok, előírások
Keletkező veszélyes anyagok és azok kezelése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkakörnyezet kialakítása, hatása az emberi szervezetre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a sérültet
Ismeri és alkalmazza az előírt védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi munkahelyek kialakításának elve, a tanműhely, telephely védelmi berendezései
Alapvető elsősegélynyújtási fogások bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapfogalmak és összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerű elektromos rendszereket alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamossági alapfogalmak
Elektromossággal összefüggő fizikai törvények
Energiaforrások típusai, jellemzői
Egyszerű áramkörök felépítése
Villamos áram élettani hatásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai eszközök egyenáramú rendszereinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jármű alapáramkörök műszaki paramétereit határozza meg, szükség esetén
hibabehatárolását végez
Energiaforrásokat (akkumulátor, telep) köt a rendszerbe
Egyszerű egyenáramú hálózatokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárműtechnikai eszköz elektromos rendszerének felépítésének gyakorlati bemutatása
Telepek és akkumulátorok kezelése, be- és kiszerelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai, alkalmazott kötések, alkalmazott üzemanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alkalmazott anyagok mechanikai tulajdonságainak mérlegelésével kiválasztja a
megfelelő javítási technológiát
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok alapvető mechanikai és fizikai tulajdonságai; anyag-igénybevételek,
korrózióállóság, szakítószilárdság, alakíthatóság, hegeszthetőség, kopásállóság és
megmunkálhatóság fogalmai, jellemzői
Oldható és nem oldható kötések rendeltetését, rendszerezését, jellemzői; ragasztás,
forrasztás, hegesztés, szegecselés, csavarkötések technológiája, szerkezeti megoldásai, főbb
jellemzői, előnyei-hátrányai
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Hidegüzemi megmunkálás: darabolás, lyukasztás, kivágás, hajlítás, reszelés, fúrás,
esztergálás, marás, egyengetés folyamata, műszaki jellemzői
Melegüzemi megmunkálás: forrasztás, láng- és ívhegesztés, hőkezelés folyamata, műszaki
jellemzői
Üzemanyagok rendeltetése, fajtái, jellemzői
A kenőolajok osztályozása, a velük szemben támasztott követelmények, jelölésük
Tömítőanyagok jellemzői és tulajdonságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
MH-ban alkalmazott kézi- és gépiszerszámok
MH-ban alkalmazott kenő- és karbantartóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részegységeket, szerelt alkatrészeket oldható és nem oldható kötések alkalmazásával javít
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvető kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kézi- és gépiszerszámok használatának gyakorlása
A szükséges javítási alaptechnológia meghatározása
Oldható és nem oldható kötések alkalmazása a javításban
Kenő-, karbantartó- és tömítőanyagok kiválasztása; az egyes szerkezei elemekhez
szükséges kenőanyagok, feltöltésük általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános előírásokat, a betű- és számjelölések alaki követelményei; szabványos
rajzlapméreteket, vonalfajtákat, ábrázolási módok
Méretmegadás szabályai, mérethálózatok felépítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Elemek és rendszerek ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépelemek, kötések, egyszerű rendszerek ábrázolása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötések, kötőelemek, műszer-és gépelemek, szabványos műszaki ábrázolása
Elektromos, hidraulikus, pneumatikus elemek szabvány szerinti jelölése
Egyszerű elektromos, hidraulikus és pneumatikus, vagy ezek kombinált rendszereinek
Rajzolvasás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerkezettani és
hidraulikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint műszaki technikai eszközök általános
felépítése, az egyes részegységek feladata
Hidraulikai és áramlástani törvények, alapfogalmak; a hidraulikus rendszerek általános
felépítése, a részegységek rendeltetése, működési elve
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezettani ismeretek a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
D típus Műszaki rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerekes eszközök önhordó és az alvázkeretes szerkezetei, a lánctalpas eszközök
szerkezeti megoldásai
A fő szerkezeti egységek ( motor, erőátvitel, futómű, kormányszerkezet, fékrendszer,
elektromos rendszer ) rendeltetése, kapcsolódásuk egymáshoz
A belső égésű motorok, a tüzelőanyag ellátó rendszerek, a kenőrendszerek, a hűtő
rendszerek, a levegőellátó rendszerek szerkezeti felépítése, működési elve
Járművek erőátviteli rendszerének általános felépítése; az erőátviteli rendszer egységeinek
(tengelykapcsoló, nyomatékváltó, kardánhajtás, differenciálmű, kihajtómű) rendeltetése,
sajátosságai, szerkezeti felépítése, működése; terepjáróképesség fokozása
A futóművek általános felépítése, kerekes és lánctalpas eszközök különböző rendszerű
futóműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése; a technikai eszközök
kormányműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése
Technikai eszközök fékrendszerének rendeltetése, típusai; a légfékrendszer felépítése,
szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése; a hidraulikus fékrendszer
felépítése, szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése
A kerekes és lánctalpas technikai eszközök elektromos rendszerének felépítése,
részegységei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Haditechnikai eszközök életciklusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a javítások során felhasznált anyagok elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs
tevékenységeket
Vezeti a tervszerű fenntartási rendszer okmányait
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközök csoportosítása; egy haditechnikai eszköz életciklusa a beszerzéstől
a rendszerből történő kivonásig
A rendszerben tartás tartalma, a rendszer felépítése; az üzemeltetési és az üzemfenntartási
rendszer felépítése, tartalma; a tervszerű fenntartási rendszer felépítése, fokozatainak
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Technikai eszközök igénybevételének rendje, szabályai; az igénybevételek alegység
szintű tervezése, nyilvántartása, a vezetendő okmányok; technikai eszközökhöz tartozó
okmányok és az igénybevételi okmányok
Igénybevétel tárgyi és személyi feltételei; igénybevétel folyamata az igény
megfogalmazódásától a telephelyre történő visszaállásig; jogtalan igénybevétel
A MH eszköz- és anyagellátási rendszere, központi ellátás és csapatbeszerzés, utaltsági
rend; technikai eszközök mozgásának fajtái; személyhez kötött anyagokért viselt anyagi és
fegyelmi felelősség; anyagi készletek leltározása
Gépjárműtechnikai eszközök és készleteik tárolása, állagmegóvása; tárolások fajtái,
tartalma; az eszközök felkészítése tárolásba helyezéshez, a tárolás személyi és tárgyi
feltételei; a tárolásban lévő eszközök ellenőrzése, nyilvántartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Laktanya technikai övezet objektumai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az általános járműrendszerek ismeretében a lánctalpas és kerekes járművek
üzemeltetésének ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Telephely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A laktanyai technikai övezet rendeltetése; az övezet objektumai
Telephely, tárolóhely, anyagraktár, technikai kiszolgáló állomás, műszaki ellenőrző állomás,
akkumulátor töltő állomás, gépjármű mosó, üzemanyagtöltő állomás
Az objektumok rendeltetése, azokkal szemben támasztott követelmények
Laktanya technikai övezetéhez tartozó szolgálatok feladata; vezetendő okmányok,
kitöltésük szabályai
Személyek és eszközök mozgásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémipari ismeretek, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémmegmunkálás
D típus Javítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Forgácsolás
3. szint Eszközök és anyagok állapotmeghatározása
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításban alkalmazható fémmegmunkálások
Hidraulika, pneumatika, folyadék és légszállító gépek;
szállítóberendezések
Kötőgépelemek, rugók, tengelyek és csapágyak; mechanizmusok; tengelykapcsolók,
fogaskerék-, szíj- és lánchajtás, emelőgépek
Számítási, méretezési feladatok
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A műszaki gyakorlatban felhasznált anyagok; vas-szén ötvözetek, az ötvöző anyagok
hatása; hőkezelések hatása az alkalmazott anyagok tulajdonságaira; korrózióvédelem
ötvözőanyagok alkalmazásával
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Kezeli, használja, karbantartja és megőrzi a részére használatra kiadott szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz
D típus Mérőműszerek alkalmazása
D típus Fémmegmunkálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
2. szint Forgácsolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg önálló feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki mérések, nagypontosságú mérések végrehajtása
Kézi és gépi forgácsolás végzése
Szerelési alapműveletek gyakorlatban történő végrehajtása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH készenlét fokozási rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányítja, végzi a páncélos- és
gépjárműtechnikai biztosítási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Laktanya technikai övezete
2. szint Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség készenléte fokozásának rendszere, fokozatai, a különböző fokozatok
feladatai
A szakalegységek magasabb készenléti fokozatba helyezésének rendje, feladatai; az anyagi
készletek lépcsőzése, előkészítése málházásra, a málházás rendszabályai, a málházási jegy
Csapatok magasabb készenléti fokozatba helyezésének páncélos- és gépjárműtechnikai
biztosítási feladatai

2154

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök átvételében,
vizsgálatában elosztásában
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi, erősen
szegdelt terep) közötti üzemeltetést
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet olvas
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
D típus Térképjelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Tájékozódás térkép alapján, egyszerű térképvázlat
készítése
2. szint Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Vezetési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MH logisztikai biztosítási rendszere és területei
A páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás (GTB) helye, szerepe a logisztikai biztosítás
rendszerében, feladata, területei
A GTB harcrendi elemei, összetételük, feladatuk, együttműködésük más fegyvernemi
alegységekkel és biztosítási elemekkel
A gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetésének és javításának tervezése harci körülmények
között; a javító alegységek képességeinek és a javítóanyag szükséglet meghatározása; az
anyagigénylés és ellátás elvei harcban
Alegységek, technikai eszközök, harcrendi elemek NATO jelei
Csapatmozgások technikai biztosítási elemei, tevékenységük rendje
GTB különleges viszonyok között
Csapatok vasúti, légi és vízi szállítása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai biztosítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök átvételében,
vizsgálatában elosztásában
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berendezését
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
C típus Veszélyes anyag kezelése
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlótér
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alegységek menetének, nyugvásának és harcának páncélos- és gépjárműtechnikai
biztosításának tervezésének, végrehajtásának gyakorlása; kapott feladatok feldolgozása,
lebontása; a technikai biztosítási elemek tevékenysége
A technikai biztosítási elemek tevékenységének irányítása, tevékenység végrehajtása
Adatok, információk gyűjtése, feldolgozása, elhatározás meghozatala, parancs kiadása;
jelentések összeállítása, továbbítása
Javítóraj tevékenységének irányítása önállóan és kötelékben
GTB tábori körülmények között
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervszerű fenntartási rendszer (TFR)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített benzinüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (közúti szgk, terepjáró szgk és tgk,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
A rendszeresített dízelüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (terepjáró szgk és tgk, kerekes hjmű,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
Végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok technikai kiszolgálását, karbantartását
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi, erősen
szegdelt terep) közötti üzemeltetést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Kerekes harc- és gépjárművek alegységszintű
technikai kiszolgálása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat rendeltetése, felépítése, a logisztikai biztosítási
rendszerben elfoglalt helye; az alegység/egység szintű páncélos- és gépjárműtechnikai
szolgálati személyek
A TFR és a javítási rendszer helye a technikai eszköz rendszerben tartásában
A TFR rendeltetése, elhelyezkedése a rendszerben tartási ciklusban, területei; a technikai
kiszolgálási (TK) és a tervszerű megelőző javítási rendszer fokozatai, esedékességük
Csapat-tagozat szinten végrehajtandó technikai kiszolgálások, tervezés normatívái,
végrehajtásának rendje, tartalma, helye és szintjei, a kiszolgálást végző személyi állomány;
a TK-k okmányolása
A javítás fajtái, szintjei, tervezése, a javításközi normák
A javításba vétel és a javításból visszaadás folyamata (központi és csapatszintű, a javítási
okmányok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagellátás és speciális feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
3. szint Fenntartási anyag kezelése, raktározása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos- gépjárműtechnikai anyagellátás rendszere; az anyagok csoportosítása,
felhasználásuk szabályai
Anyagraktárak, az anyagok tárolásával kapcsolatos szabályok, a raktárakhoz előírt
okmányrendszer
Az anyagok igénylésének, kiutalásának, vételezésének, felhasználásának szabályai alegység
(egység) szinten; az anyagmozgások dokumentálása
A páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök időszakos műszaki és környezetvédelmi
megvizsgálása, a vizsgálatok jogszabályi háttere, személyi és tárgyi feltételei, tervezése,
végrehajtása és dokumentálása
A rendkívüli műszaki hiba fogalma, jelentése, a kivizsgálás folyamata; az anyagi és
fegyelmi felelősség
Közúti balesetek megelőzése, kivizsgálása; a gépjárműszolgálati személyeinek kötelességei
baleset esetén
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai kiszolgálás, javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a kerekes harc- és gépjárművek speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó, éjjellátó,
hajóhajtás, csörlő)
Tervezi, végzi, ellenőrzi és dokumentálja a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok
TFR (technikai fenntartási rendszer) szerinti technikai kiszolgálását
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a kerekes harc- és gépjárműveken, aggregátorokon
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok
Végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok technikai kiszolgálását, karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
B típus Fődarabok, részegységek, alkatrészek
hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Tábori üzemfenntartás
4. szint Kerekes harc- és gépjárművek alegységszintű
technikai kiszolgálása
4. szint Hibakeresés, műszaki állapot meghatározása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtóanyagok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok, hidraulika olajak, konzerváló és
korrózióvédő tisztító anyagok felhasználásának módja, eszközei, biztonsági és
A MH-ban rendszeresített műhelygépkocsik rendeltetése, felszerelése, telepítésük szabályai,
alkalmazásuk lehetőségei, telepítésük gyakorlása
Gépjárműtechnikai eszközök technikai kiszolgálása, javítása
alkalmazott eszközök és mérőműszerek használatának gyakorlása
Gépjárműtechnikai eszközök elektromos berendezéseinek ellenőrzése, ólomakkumulátorok
kezelése, karbantartása
Szerkezeti elemek ki- és beszerelése, szétszerelése, hibafelvételezése, javítása,
összeszerelése, beszabályozása, ellenőrzése; a gyakori meghibásodások felismerése,
Az 1.-4. TK kiemelt műveleteinek végrehajtása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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351/2.4/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex javítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tábori körülmények között végzi a műhelygépkocsik telepítését és üzemeltetését (felügyeli
az üzemeltetést)
A rendszeresített benzinüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (közúti szgk, terepjáró szgk és tgk,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
A rendszeresített dízelüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (terepjáró szgk és tgk, kerekes hjmű,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a kerekes harc- és gépjárműveken, aggregátorokon
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok
Végzi a kerekes harc- és gépjárművek, aggregátorok technikai kiszolgálását, karbantartását
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
C típus Veszélyes anyag kezelése
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
B típus Fődarabok, részegységek, alkatrészek
hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Tábori üzemfenntartás
4. szint Hibakeresés, műszaki állapot meghatározása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Vezetési készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alegység szintű javító pont kialakítása; javítási és technikai kiszolgálási műveletek
végrehajtása tábori körülmények között
Az 1. és 2. TK-k, valamint a 3. és 4. TK-k kiemelt műveleteinek végrehajtása gép- és
kerekes harcjárműveken
A kapott feladat a végrehajtása (megszervezés, operatív irányítás, végrehajtás, műveletközi
és végátvételi ellenőrzés, dokumentálás, jelentés)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

625. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/2177-06

Gép- és kerekes
harcjármű technikai
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jellege

azonosítója

szk
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szk
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0
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gyakorlati
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gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH-ban rendszeresített gépjárműtechnikai eszközök elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
A rendszeresített benzinüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (közúti szgk, terepjáró szgk és tgk,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
A rendszeresített dízelüzemű technikai eszközök műszaki-technikai adatainak ismeretében
betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (terepjáró szgk és tgk, kerekes hjmű,
aggregátor), végzi beszabályozásukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
szerkezeti kialakítása, technikai-harcászati adatai
D típus Rendszeresített áramforrás aggregátorok
szerkezeti kialakítása, technikai adatai
B típus Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az UAZ 452, UAZ 469-B típusú terepjáró személygépkocsi, a ZIL-131, URAL-375 D
típusú terepjáró tehergépjármű jellemzése, műszaki- technikai adatai, felépítése, rendszerei
Az MB-G sorozatú terepjáró személygépjármű, a DAC-665, URAL-4320, MB-1017, MB
UNIMOG, RÁBA H-sorozatú terepjáró tehergépjármű, a KRAZ-255B, TATRA-815
kerekes vontató jellemzése, rendeltetése, műszak-technikai adatai
A BTR-80 (80A) és típusváltozatai kerekes gyalogsági harcjármű rendeltetése, harcászatitechnikai adatai, felépítése
A BTR-80 (80A) és típusváltozatai kerekes gyalogsági harcjárművek rendszerei, jellemzői,
típussajátosságai, működése, üzemeltetésük és karbantartásuk szabályai, beszabályozási
Rendszeresített áramforrás aggregátorok rendeltetése, típusai, általános felépítése,
működési elve
A 16 kW és annál kisebb névleges teljesítményű benzin és dízel üzemű aggregátorok
KIRSCH áramforrás aggregátor család
A technikai eszközök egyedi készletei, szerszámzatuk és tartozékaik
A gép- és harcjárműveken alkalmazott speciális berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH-ban rendszeresített gépjárműtechnikai eszközök gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
Üzemelteti a kerekes harc- és gépjárművek speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó, éjjellátó,
hajóhajtás, csörlő)
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a kerekes harc- és gépjárműveken, aggregátorokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
D típus Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
szerkezeti kialakítása, technikai-harcászati adatai
D típus Rendszeresített áramforrás aggregátorok
szerkezeti kialakítása, technikai adatai
B típus Rendszeresített kerekes harc- és gépjárművek
technikai kiszolgálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technikai eszközökhöz rendszeresített híradóberendezések feladata, elhelyezésük,
működési elvük, kezelésük szabályai; a rádióforgalmazás szabályai, forgalmazás
Az elméleti foglalkozásokon elhangzottak gyakorlatban történő bemutatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Elméleti oktatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti gépjárművezetői
képzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlati vezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez kötött)
gépjárművet vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Közterület
Vezetési pálya
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti gépjárművezetői
képzés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

627. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2177-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési (szakmai) gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez kötött)
gépjárművet vezet
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Üzemelteti a kerekes harc- és gépjárművek speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó, éjjellátó,
hajóhajtás, csörlő)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
D típus Kerekes harcjárművek vezetése
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépjárművezetés, mentés
3. szint Harcjárművezetés, mentés
4. szint Kerekes harc- és gépjárművek üzemeltetése, kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Vezetési pálya
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az 1., 2., és 3/a. gépjármű vezetési gyakorlatok, valamint az 1., 2., és 3/a. számú
kerekes harcjármű vezetési gyakorlatok végrehajtása
Jelek és jelzések rendszerének megismerése, gyakorlása
A környezetvédelmi és a biztonsági rendszabályok vonatkozó részeinek ismertetése,
alkalmazás gyakorlása
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A vezetési gyakorlatok tervezése, szolgálati személyei, azok kötelmei
A gép- és harcjárművek technikai mentéséhez használt eszközök, gépjárműtechnikai
eszközökben rendszeresített berendezések
A mentés, önmentés szabályai, tereptárgyak használata
A 3/b. számú vetetési gyakorlat végrehajtása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat harcjármű
szerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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629. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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630. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

631. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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632. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

633. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

634. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

635. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

636. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

637. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és

2200

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása

2201

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

638. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

639. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

640. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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641. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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642. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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643. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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644. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
2222

A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések

2229

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

649. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/2175-06

Munka- és
környezetvédelem

azonosítója

szk
szk

351/1.1/2175-06
351/1.2/2175-06

6
0

0
2

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka- és környezetvédelem területei és szabályzói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartja az alapvető biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános munka- és környezetvédelmi előírások
Üzemi munkahelyek munkaegészségügyi követelményei, általános irányelvei
Anyagmozgatás biztonságtechnikai alapjai, a tárolás, a rakodás, a szállítás
biztonságtechnikai előírásai
Munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek
Villamosság és a vegyi anyagok biztonságtechnikai kezelése
Villamos és gépipari baleseteknél alkalmazható elsősegély nyújtási módok, előírások
Keletkező veszélyes anyagok és azok kezelése
2230

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkakörnyezet kialakítása, hatása az emberi szervezetre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a sérültet
Ismeri és alkalmazza az előírt védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi munkahelyek kialakításának elve, a tanműhely, telephely védelmi berendezései
Alapvető elsősegélynyújtási fogások bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapfogalmak és összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerű elektromos rendszereket alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamossági alapfogalmak
Elektromossággal összefüggő fizikai törvények
Energiaforrások típusai, jellemzői
Egyszerű áramkörök felépítése
Villamos áram élettani hatásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai eszközök egyenáramú rendszereinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jármű alapáramkörök műszaki paramétereit határozza meg, szükség esetén
hibabehatárolását végez
Energiaforrásokat (akkumulátor, telep) köt a rendszerbe
Egyszerű egyenáramú hálózatokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárműtechnikai eszköz elektromos rendszerének felépítésének gyakorlati bemutatása
Telepek és akkumulátorok kezelése, be- és kiszerelése

2233

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

651. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/2175-06

Gépipari
alapismeretek

azonosítója

szk
szk

351/3.1/2175-06
351/3.2/2175-06

10
0

0
22

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

32

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai, alkalmazott kötések, alkalmazott üzemanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alkalmazott anyagok mechanikai tulajdonságainak mérlegelésével kiválasztja a
megfelelő javítási technológiát
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok alapvető mechanikai és fizikai tulajdonságai; anyag-igénybevételek,
korrózióállóság, szakítószilárdság, alakíthatóság, hegeszthetőség, kopásállóság és
megmunkálhatóság fogalmai, jellemzői
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Oldható és nem oldható kötések rendeltetését, rendszerezését, jellemzői; ragasztás,
forrasztás, hegesztés, szegecselés, csavarkötések technológiája, szerkezeti megoldásai,
főbb jellemzői, előnyei-hátrányai
Hidegüzemi megmunkálás: darabolás, lyukasztás, kivágás, hajlítás, reszelés, fúrás,
esztergálás, marás, egyengetés folyamata, műszaki jellemzői
Melegüzemi megmunkálás: forrasztás, láng- és ívhegesztés, hőkezelés folyamata, műszaki
jellemzői
Üzemanyagok rendeltetése, fajtái, jellemzői
A kenőolajok osztályozása, a velük szemben támasztott követelmények, jelölésük
Tömítőanyagok jellemzői és tulajdonságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
MH-ban alkalmazott kézi- és gépiszerszámok
MH-ban alkalmazott kenő- és karbantartóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részegységeket, szerelt alkatrészeket oldható és nem oldható kötések alkalmazásával javít
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvető kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kézi- és gépiszerszámok használatának gyakorlása
A szükséges javítási alaptechnológia meghatározása
Oldható és nem oldható kötések alkalmazása a javításban
Kenő-, karbantartó- és tömítőanyagok kiválasztása; az egyes szerkezei elemekhez
szükséges kenőanyagok, feltöltésük általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános előírásokat, a betű- és számjelölések alaki követelményei; szabványos
rajzlapméreteket, vonalfajtákat, ábrázolási módok
Méretmegadás szabályai, mérethálózatok felépítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Elemek és rendszerek ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépelemek, kötések, egyszerű rendszerek ábrázolása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötések, kötőelemek, műszer-és gépelemek, szabványos műszaki ábrázolása
Elektromos, hidraulikus, pneumatikus elemek szabvány szerinti jelölése
Egyszerű elektromos, hidraulikus és pneumatikus, vagy ezek kombinált rendszereinek
Rajzolvasás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerkezettani és
hidraulikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint műszaki technikai eszközök általános
felépítése, az egyes részegységek feladata
Hidraulikai és áramlástani törvények, alapfogalmak; a hidraulikus rendszerek általános
felépítése, a részegységek rendeltetése, működési elve
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezettani ismeretek a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
D típus Műszaki rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerekes eszközök önhordó és az alvázkeretes szerkezetei, a lánctalpas eszközök
szerkezeti megoldásai
A fő szerkezeti egységek ( motor, erőátvitel, futómű, kormányszerkezet, fékrendszer,
elektromos rendszer ) rendeltetése, kapcsolódásuk egymáshoz
A belső égésű motorok, a tüzelőanyag ellátó rendszerek, a kenőrendszerek, a hűtő
rendszerek, a levegőellátó rendszerek szerkezeti felépítése, működési elve
Járművek erőátviteli rendszerének általános felépítése; az erőátviteli rendszer egységeinek
(tengelykapcsoló, nyomatékváltó, kardánhajtás, differenciálmű, kihajtómű) rendeltetése,
sajátosságai, szerkezeti felépítése, működése; terepjáróképesség fokozása
A futóművek általános felépítése, kerekes és lánctalpas eszközök különböző rendszerű
futóműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése; a technikai eszközök
kormányműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése
Technikai eszközök fékrendszerének rendeltetése, típusai; a légfékrendszer felépítése,
szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése; a hidraulikus fékrendszer
felépítése, szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése
A kerekes és lánctalpas technikai eszközök elektromos rendszerének felépítése,
részegységei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Haditechnikai eszközök életciklusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a javítások során felhasznált anyagok elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs
tevékenységeket
Vezeti a tervszerű fenntartási rendszer okmányait
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközök csoportosítása; egy haditechnikai eszköz életciklusa a beszerzéstől
a rendszerből történő kivonásig
A rendszerben tartás tartalma, a rendszer felépítése; az üzemeltetési és az üzemfenntartási
rendszer felépítése, tartalma; a tervszerű fenntartási rendszer felépítése, fokozatainak
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Technikai eszközök igénybevételének rendje, szabályai; az igénybevételek alegység
szintű tervezése, nyilvántartása, a vezetendő okmányok; technikai eszközökhöz tartozó
okmányok és az igénybevételi okmányok
Igénybevétel tárgyi és személyi feltételei; igénybevétel folyamata az igény
megfogalmazódásától a telephelyre történő visszaállásig; jogtalan igénybevétel
A MH eszköz- és anyagellátási rendszere, központi ellátás és csapatbeszerzés, utaltsági
rend; technikai eszközök mozgásának fajtái; személyhez kötött anyagokért viselt anyagi
és fegyelmi felelősség; anyagi készletek leltározása
Gépjárműtechnikai eszközök és készleteik tárolása, állagmegóvása; tárolások fajtái,
tartalma; az eszközök felkészítése tárolásba helyezéshez, a tárolás személyi és tárgyi
feltételei; a tárolásban lévő eszközök ellenőrzése, nyilvántartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Laktanya technikai övezet objektumai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az általános járműrendszerek ismeretében a lánctalpas és kerekes járművek
üzemeltetésének ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Telephely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A laktanyai technikai övezet rendeltetése; az övezet objektumai
Telephely, tárolóhely, anyagraktár, technikai kiszolgáló állomás, műszaki ellenőrző
állomás, akkumulátor töltő állomás, gépjármű mosó, üzemanyagtöltő állomás
Az objektumok rendeltetése, azokkal szemben támasztott követelmények
Laktanya technikai övezetéhez tartozó szolgálatok feladata; vezetendő okmányok,
kitöltésük szabályai
Személyek és eszközök mozgásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémipari ismeretek, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémmegmunkálás
D típus Javítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Forgácsolás
3. szint Eszközök és anyagok állapotmeghatározása
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításban alkalmazható fémmegmunkálások
Hidraulika, pneumatika, folyadék és légszállító gépek;
szállítóberendezések
Kötőgépelemek, rugók, tengelyek és csapágyak; mechanizmusok; tengelykapcsolók,
fogaskerék-, szíj- és lánchajtás, emelőgépek
Számítási, méretezési feladatok
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A műszaki gyakorlatban felhasznált anyagok; vas-szén ötvözetek, az ötvöző anyagok
hatása; hőkezelések hatása az alkalmazott anyagok tulajdonságaira; korrózióvédelem
ötvözőanyagok alkalmazásával
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Kezeli, használja, karbantartja és megőrzi a részére használatra kiadott szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz
D típus Mérőműszerek alkalmazása
D típus Fémmegmunkálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
2. szint Forgácsolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg önálló feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki mérések, nagypontosságú mérések végrehajtása
Kézi és gépi forgácsolás végzése
Szerelési alapműveletek gyakorlatban történő végrehajtása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH készenlét fokozási rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magasabb készenléti fokozatba helyezés esetén irányítja, végzi a páncélos- és
gépjárműtechnikai biztosítási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
4. szint Laktanya technikai övezete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség készenléte fokozásának rendszere, fokozatai, a különböző
fokozatok feladatai
A szakalegységek magasabb készenléti fokozatba helyezésének rendje, feladatai; az anyagi
készletek lépcsőzése, előkészítése málházásra, a málházás rendszabályai, a málházási jegy
Csapatok magasabb készenléti fokozatba helyezésének páncélos- és gépjárműtechnikai
biztosítási feladatai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök átvételében,
vizsgálatában elosztásában
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi, erősen
szegdelt terep) közötti üzemeltetést
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet olvas
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás béke és minősített időszakban
D típus Térképjelek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Tájékozódás térkép alapján, egyszerű térképvázlat készítése
2. szint Alegységek páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Vezetési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az MH logisztikai biztosítási rendszere és területei
A páncélos- és gépjárműtechnikai biztosítás (GTB) helye, szerepe a logisztikai biztosítás
rendszerében, feladata, területei
A GTB harcrendi elemei, összetételük, feladatuk, együttműködésük más fegyvernemi
alegységekkel és biztosítási elemekkel
A gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetésének és javításának tervezése harci
körülmények között; a javító alegységek képességeinek és a javítóanyag szükséglet
meghatározása; az anyagigénylés és ellátás elvei harcban
Alegységek, technikai eszközök, harcrendi elemek NATO jelei
Csapatmozgások technikai biztosítási elemei, tevékenységük rendje
GTB különleges viszonyok között
Csapatok vasúti, légi és vízi szállítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai biztosítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a nemzetgazdaságból bevonultatott gépjárműtechnikai eszközök átvételében,
vizsgálatában elosztásában
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Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Irányítja a tábori javító pontok kialakítását, berendezését
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
C típus Veszélyes anyag kezelése
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlótér
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alegységek menetének, nyugvásának és harcának páncélos- és gépjárműtechnikai
biztosításának tervezésének, végrehajtásának gyakorlása; kapott feladatok feldolgozása,
lebontása; a technikai biztosítási elemek tevékenysége
A technikai biztosítási elemek tevékenységének irányítása, tevékenység végrehajtása
Adatok, információk gyűjtése, feldolgozása, elhatározás meghozatala, parancs kiadása;
jelentések összeállítása, továbbítása.
Javítóraj tevékenységének irányítása önállóan és kötelékben
GTB tábori körülménye között
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
A tervszerű fenntartási rendszer (TFR)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített dízelüzemű lánctalpas technikai eszközök műszaki-technikai adatainak
ismeretében betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (harckocsi, harckocsi-vontató,
lánctalpas harcjármű), végzi beszabályozásukat
Felkészíti az eszközöket, illetve ellenőrzi a különleges viszonyok (téli, sivatagi, erősen
szegdelt terep) közötti üzemeltetést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Harckocsi és lánctalpas harcjárművek alegységszintű technikai kiszolgálása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat rendeltetése, felépítése, a logisztikai biztosítási
rendszerben elfoglalt helye; az alegység/egység szintű páncélos- és gépjármű-szolgálati
személyek
A TFR és a javítási rendszer helye a technikai eszköz rendszerben tartásában
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A TFR rendeltetése, elhelyezkedése a rendszerben tartási ciklusban, területei; a technikai
kiszolgálási (TK) és a tervszerű megelőző javítási rendszer fokozatai, esedékességük
Csapat tagozat szinten végrehajtandó technikai kiszolgálások, tervezés normatívái,
végrehajtásának rendje, tartalma, helye és szintjei, a kiszolgálást végző személyi
állomány; a TK-k okmányolása
A javítás fajtái, szintjei, tervezése, a javításközi normák
A javításba vétel és a javításból visszaadás folyamata (központi és csapatszintű, a javítási
okmányok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagellátás és speciális feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
3. szint Fenntartási anyag kezelése, raktározása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos-gépjárműtechnikai anyagellátás rendszere; az anyagok csoportosítása,
felhasználásuk szabályai
Anyagraktárak, az anyagok tárolásával kapcsolatos szabályok, a raktárakhoz előírt
okmányrendszer
Az anyagok igénylésének, kiutalásának, vételezésének, felhasználásának szabályai
alegység (egység) szinten; az anyagmozgások dokumentálása
A páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök időszakos műszaki és környezetvédelmi
vizsgálata, a vizsgálatok jogszabályi háttere, személyi és tárgyi feltételei, tervezése,
végrehajtása és dokumentálása
A rendkívüli műszaki hiba fogalma, jelentése, a kivizsgálás folyamata; az anyagi és
fegyelmi felelősség
Közúti balesetek megelőzése, kivizsgálása; a gépjárműszolgálati személyeinek kötelességei
baleset esetén
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai kiszolgálás, javítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a lánctalpas technikai eszközök speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó,
éjjellátó, hajóhajtás, csörlő)
Tervezi, végzi, ellenőrzi és dokumentálja a lánctalpas technikai eszközök TFR (technikai
fenntartási rendszer) szerinti technikai kiszolgálását
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a lánctalpas technikai eszközökön
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a lánctalpas technikai eszközök javítását
Végzi a lánctalpas technikai eszközök technikai kiszolgálását, karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
B típus Fődarabok, részegységek, alkatrészek hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Tábori üzemfenntartás
4. szint Harckocsi és lánctalpas harcjárművek alegységszintű technikai kiszolgálása
4. szint Szakmai szabályzat és szabályismeret
4. szint Hibakeresés, műszaki állapot meghatározás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezési készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hajtóanyagok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok, hidraulika olajak, konzerváló- és
korrózióvédő-tisztító anyagok felhasználásának módja, eszközei, biztonsági és
Az MH-ban rendszeresített műhelygépkocsik rendeltetése, felszerelése, telepítésük
szabályai, alkalmazásuk lehetőségei, telepítésük gyakorlása
Harckocsik és lánctalpas harcjárműtechnikai eszközök technikai kiszolgálása, javítása
alkalmazott eszközök és mérőműszerek használatának gyakorlása
Harckocsik és lánctalpas harcjárműtechnikai eszközök elektromos berendezéseinek
ellenőrzése, ólomakkumulátorok kezelése, karbantartása
Szerkezeti elemek ki- és beszerelése, szétszerelése, hibafelvételezése, javítása,
összeszerelése, beszabályozása, ellenőrzése; a gyakori meghibásodások felismerése,
Az 1. – 4. TK kiemelt műveleteinek végrehajtása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex javítási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tábori körülmények között végzi a műhelygépkocsik telepítését és üzemeltetését (felügyeli
az üzemeltetést)
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a lánctalpas technikai eszközökön
Javító- és karbantartóanyagokat igényel, kiutal, vételez és dokumentál
Fődarab és/vagy alkatrészcserével végzi a lánctalpas technikai eszközök javítását
Végzi a lánctalpas technikai eszközök technikai kiszolgálását, karbantartását
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
C típus Veszélyes anyag kezelése
B típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
B típus Fődarabok, részegységek, alkatrészek hibafelvételezése, javítása, beszabályozása
B típus Kiszolgálási műveletek laktanyai és tábori körülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök fenntartása
4. szint Tábori üzemfenntartás
4. szint Hibakeresés, műszaki állapot meghatározás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Vezetési készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alegységszintű javító pont kialakítása; javítási és technikai kiszolgálási műveletek
végrehajtása tábori körülmények között
Az 1. és 2. TK-k, valamint a 3. és 4. TK-k kiemelt műveleteinek végrehajtása harckocsin
és lánctalpas harcjárműtechnikai eszközön
A kapott feladat a végrehajtása (megszervezés, operatív irányítás, végrehajtás,
műveletközi és végátvételi ellenőrzés, dokumentálás, jelentés)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH-ban rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjárműtechnikai eszközök
elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
A rendszeresített dízelüzemű lánctalpas technikai eszközök műszaki-technikai adatainak
ismeretében betartja, betartatja és ellenőrzi az üzemeltetést (harckocsi, harckocsi-vontató,
lánctalpas harcjármű), végzi beszabályozásukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjárművek technikai kiszolgálása
B típus Rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjárművek szerkezeti kialakítása, technikaiharcászati adatai
D típus Rendszeresített áramforrás aggregátorok szerkezeti kialakítása, technikai adatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Harckocsik és lánctalpas harcjárművek rendeltetése, harcászati-technikai adatai, felépítése
Rendszeresített áramforrás aggregátorok rendeltetése, típusai, általános felépítése,
működési elve
A 16 kW és annál kisebb névleges teljesítményű benzin- és dízelüzemű aggregátorok
KIRSCH áramforrás aggregátor család
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A technikai eszközök egyedi készletei, szerszámzatuk és tartozékaik
A technikai eszközökön alkalmazott speciális berendezések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH-ban rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjárműtechnikai eszközök
gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az eszközökhöz rendszeresített híradó eszközöket
A rádióforgalmazás szabályai szerint hírhálóban forgalmaz
Üzemelteti a lánctalpas technikai eszközök speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó,
éjjellátó, hajóhajtás, csörlő)
Hibabehatárolást, hibafeltárást végez a lánctalpas technikai eszközökön
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
D típus Rendszeresített áramforrás aggregátorok szerkezeti kialakítása, technikai adatai
B típus Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjárművek technikai kiszolgálása
B típus Rendszeresített harckocsik és lánctalpas harcjárművek szerkezeti kialakítása, technikaiharcászati adatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technikai eszközökhöz rendszeresített híradóberendezések feladata, elhelyezésük,
működési elvük, kezelésük szabályai; a rádióforgalmazás szabályai, forgalmazás
Az elméleti foglalkozásokon elhangzottak gyakorlatban történő bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Elméleti oktatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti gépjárművezetői
képzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlati vezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez kötött)
gépjárművet vezet
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Közterület
Vezetési pálya
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti gépjárművezetői
képzés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2178-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési (szakmai) gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez kötött)
gépjárművet vezet
Végrehajtja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon elsajátított katonai, vezetői és
szakmai feladatokat (csapatgyakorlat)
Üzemelteti a lánctalpas technikai eszközök speciális berendezéseit (AVB, tűzoltó,
éjjellátó, hajóhajtás, csörlő)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
D típus Rendszeresített harckocsi és lánctalpas harcjárművek vezetése
D típus Kerekes harcjárművek vezetése
C típus Környezetvédelem
C típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Harckocsi és lánctalpas harcjárművek üzemeltetése, kezelése
2. szint Gépjármű és kerekes harcjármű vezetése, mentése
3. szint Harckocsi és lánctalpas harcjárművek vezetése, mentése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Vezetési pálya
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az 1., 2. és 3. számú harckocsi (lánctalpas harcjármű) vezetési gyakorlat végrehajtása
A gép- és kerekes harcjárművekkel történő alapvető mozgások megismerése, gyakorlása;
az 1. és 2. számú gép-, illetve kerekes harcjármű vezetési gyakorlat végrehajtása
2255

A vezetési gyakorlatok tervezése, szolgálati személyei, azok kötelmeit; a vezetési
gyakorlat szolgálati személyei, tevékenységük rendje; jelek és jelzések rendszerének
megismerése, gyakorlása
A környezetvédelmi és a biztonsági rendszabályok vonatkozó részeinek ismertetése,
alkalmazás gyakorlása

2256

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat műszakigépszerelő) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

661. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2257

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

662. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

663. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2262

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

664. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
2264

Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

665. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

666. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

667. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

668. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése

2286

A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

669. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

670. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

671. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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672. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
2294

A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján

2295

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

673. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
2296

Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

2297

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

674. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti
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10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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675. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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676. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója
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gyakorlati
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4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
2306

Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
2314

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
2315

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka- és környezetvédelem területei és szabályzói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartja az alapvető biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános munka- és környezetvédelmi előírások
Üzemi munkahelyek munkaegészségügyi követelményei, általános irányelvei
Anyagmozgatás biztonságtechnikai alapjai, a tárolás, a rakodás, a szállítás
biztonságtechnikai előírásai
Munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek
Villamosság és a vegyi anyagok biztonságtechnikai kezelése
Villamos és gépipari baleseteknél alkalmazható elsősegély nyújtási módok, előírások
Keletkező veszélyes anyagok és azok kezelése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkakörnyezet kialakítása, hatása az emberi szervezetre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a sérültet
Ismeri és alkalmazza az előírt védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi munkahelyek kialakításának elve, a tanműhely, telephely védelmi berendezései
Alapvető elsősegélynyújtási fogások bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapfogalmak és összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerű elektromos rendszereket alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamossági alapfogalmak
Elektromossággal összefüggő fizikai törvények
Energiaforrások típusai, jellemzői
Egyszerű áramkörök felépítése
Villamos áram élettani hatásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai eszközök egyenáramú rendszereinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jármű alapáramkörök műszaki paramétereit határozza meg, szükség esetén
hibabehatárolását végez
Energiaforrásokat (akkumulátor, telep) köt a rendszerbe
Egyszerű egyenáramú hálózatokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárműtechnikai eszköz elektromos rendszerének felépítésének gyakorlati bemutatása
Telepek és akkumulátorok kezelése, be- és kiszerelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai, alkalmazott kötések, alkalmazott üzemanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alkalmazott anyagok mechanikai tulajdonságainak mérlegelésével kiválasztja a
megfelelő javítási technológiát
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok alapvető mechanikai és fizikai tulajdonságai; anyag-igénybevételek,
korrózióállóság, szakítószilárdság, alakíthatóság, hegeszthetőség, kopásállóság és
megmunkálhatóság fogalmai, jellemzői
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Oldható és nem oldható kötések rendeltetését, rendszerezését, jellemzői; ragasztás,
forrasztás, hegesztés, szegecselés, csavarkötések technológiája, szerkezeti megoldásai,
főbb jellemzői, előnyei-hátrányai
Hidegüzemi megmunkálás: darabolás, lyukasztás, kivágás, hajlítás, reszelés, fúrás,
esztergálás, marás, egyengetés folyamata, műszaki jellemzői
Melegüzemi megmunkálás: forrasztás, láng- és ívhegesztés, hőkezelés folyamata, műszaki
jellemzői
Üzemanyagok rendeltetése, fajtái, jellemzői
A kenőolajok osztályozása, a velük szemben támasztott követelmények, jelölésük
Tömítőanyagok jellemzői és tulajdonságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
MH-ban alkalmazott kézi- és gépiszerszámok
MH-ban alkalmazott kenő- és karbantartóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részegységeket, szerelt alkatrészeket oldható és nem oldható kötések alkalmazásával javít
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvető kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kézi- és gépiszerszámok használatának gyakorlása
A szükséges javítási alaptechnológia meghatározása
Oldható és nem oldható kötések alkalmazása a javításban
Kenő-, karbantartó- és tömítőanyagok kiválasztása; az egyes szerkezei elemekhez
szükséges kenőanyagok, feltöltésük általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános előírásokat, a betű- és számjelölések alaki követelményei; szabványos
rajzlapméreteket, vonalfajtákat, ábrázolási módok
Méretmegadás szabályai, mérethálózatok felépítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Elemek és rendszerek ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépelemek, kötések, egyszerű rendszerek ábrázolása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötések, kötőelemek, műszer-és gépelemek, szabványos műszaki ábrázolása
Elektromos, hidraulikus, pneumatikus elemek szabvány szerinti jelölése
Egyszerű elektromos, hidraulikus és pneumatikus, vagy ezek kombinált rendszereinek
Rajzolvasás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szerkezettani és
hidraulikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint műszaki technikai eszközök általános
felépítése, az egyes részegységek feladata
Hidraulikai és áramlástani törvények, alapfogalmak; a hidraulikus rendszerek általános
felépítése, a részegységek rendeltetése, működési elve
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezettani ismeretek a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járműszerkezeti alapismeretek (járművek rendszerei, felépítése, a rendszerek elemei,
feladata, működése)
D típus Műszaki rajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kerekes eszközök önhordó és az alvázkeretes szerkezetei, a lánctalpas eszközök
szerkezeti megoldásai
A fő szerkezeti egységek ( motor, erőátvitel, futómű, kormányszerkezet, fékrendszer,
elektromos rendszer ) rendeltetése, kapcsolódásuk egymáshoz
A belső égésű motorok, a tüzelőanyag ellátó rendszerek, a kenőrendszerek, a hűtő
rendszerek, a levegőellátó rendszerek szerkezeti felépítése, működési elve
Járművek erőátviteli rendszerének általános felépítése; az erőátviteli rendszer egységeinek
(tengelykapcsoló, nyomatékváltó, kardánhajtás, differenciálmű, kihajtómű) rendeltetése,
sajátosságai, szerkezeti felépítése, működése; terepjáróképesség fokozása
A futóművek általános felépítése, kerekes és lánctalpas eszközök különböző rendszerű
futóműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése; a technikai eszközök
kormányműveinek rendeltetése, szerkezeti felépítése, működése
Technikai eszközök fékrendszerének rendeltetése, típusai; a légfékrendszer felépítése,
szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése; a hidraulikus fékrendszer
felépítése, szerkezeti elemeinek rendeltetése, felépítése, működése
A kerekes és lánctalpas technikai eszközök elektromos rendszerének felépítése,
részegységei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Haditechnikai eszközök életciklusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a javítások során felhasznált anyagok elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs
tevékenységeket
Vezeti a tervszerű fenntartási rendszer okmányait
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint MH Tervszerű Fenntartási Rendszere
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Haditechnikai eszközök csoportosítása; egy haditechnikai eszköz életciklusa a beszerzéstől
a rendszerből történő kivonásig
A rendszerben tartás tartalma, a rendszer felépítése; az üzemeltetési és az üzemfenntartási
rendszer felépítése, tartalma; a tervszerű fenntartási rendszer felépítése, fokozatainak
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Technikai eszközök igénybevételének rendje, szabályai; az igénybevételek alegység
szintű tervezése, nyilvántartása, a vezetendő okmányok; technikai eszközökhöz tartozó
okmányok és az igénybevételi okmányok
Igénybevétel tárgyi és személyi feltételei; igénybevétel folyamata az igény
megfogalmazódásától a telephelyre történő visszaállásig; jogtalan igénybevétel
A MH eszköz- és anyagellátási rendszere, központi ellátás és csapatbeszerzés, utaltsági
rend; technikai eszközök mozgásának fajtái; személyhez kötött anyagokért viselt anyagi
és fegyelmi felelősség; anyagi készletek leltározása
Gépjárműtechnikai eszközök és készleteik tárolása, állagmegóvása; tárolások fajtái,
tartalma; az eszközök felkészítése tárolásba helyezéshez, a tárolás személyi és tárgyi
feltételei; a tárolásban lévő eszközök ellenőrzése, nyilvántartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Laktanya technikai övezet objektumai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi az általános járműrendszerek ismeretében a lánctalpas és kerekes járművek
üzemeltetésének ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Haditechnikai eszközök rendszerben tartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Üzemeltetés
3. szint Fenntartás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Telephely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A laktanyai technikai övezet rendeltetése; az övezet objektumai
Telephely, tárolóhely, anyagraktár, technikai kiszolgáló állomás, műszaki ellenőrző
állomás, akkumulátor töltő állomás, gépjármű mosó, üzemanyagtöltő állomás
Az objektumok rendeltetése, azokkal szemben támasztott követelmények
Laktanya technikai övezetéhez tartozó szolgálatok feladata; vezetendő okmányok,
kitöltésük szabályai
Személyek és eszközök mozgásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémipari ismeretek, gépelemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A különböző hajtások üzemi paramétereinek ismeretében következtetéseket von le a
továbbüzemeltetésre vagy a javítás szükségességére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémmegmunkálás
D típus Javítási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Forgácsolás
3. szint Eszközök és anyagok állapotmeghatározása
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Javításban alkalmazható fémmegmunkálások
Hidraulika, pneumatika, folyadék és légszállító gépek;
szállítóberendezések
Kötőgépelemek, rugók, tengelyek és csapágyak; mechanizmusok; tengelykapcsolók,
fogaskerék-, szíj- és lánchajtás, emelőgépek
Számítási, méretezési feladatok
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A műszaki gyakorlatban felhasznált anyagok; vas-szén ötvözetek, az ötvöző anyagok
hatása; hőkezelések hatása az alkalmazott anyagok tulajdonságaira; korrózióvédelem
ötvözőanyagok alkalmazásával
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2176-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Értelmezi a műhelyrajzokon és műszaki utasításokban megfogalmazott rajzi információkat
Kezeli, használja, karbantartja és megőrzi a részére használatra kiadott szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz
D típus Mérőműszerek alkalmazása
D típus Fémmegmunkálás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz olvasása
3. szint Szabadkézi rajzolás
2. szint Forgácsolás
3. szint Járműszerkezet és rendszerismeret
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg önálló feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki mérések, nagypontosságú mérések végrehajtása
Kézi és gépi forgácsolás végzése
Szerelési alapműveletek gyakorlatban történő végrehajtása

2333

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

689. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/2181-06

Szakharcászat

azonosítója

szk
szk

351/1.1/2181-06
351/1.2/2181-06

20
0

0
25

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

45

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magasabb készenlétbe helyezés esetén irányítja és végzi a műszaki-technikai biztosítási
feladatokat
NATO térképjelek alkalmazásával egyszerű térképvázlatot készít, illetve térképet olvas
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Harctámogatás és -kiszolgálás
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A NATO, a Magyar Honvédség logisztikai eljárások elvei, ezen belül a műszaki technikai
biztosítás helye, szerepe, alapelvei és rendszere
Az alegységek harcának és harccal kapcsolatos tevékenységének műszaki technikai
A harc, a békeműveletek tevékenységeinek, mindenoldalú biztosításához a műszaki
technikai szolgálatra eső szaktevékenységek rendje
A NATO és a műszaki egyezményes szakharcászati jelölések
A műszaki alegységek rendeltetése, alkalmazási lehetőségei
A Magyar Honvédségben rendszeresített, meghatározó műszaki gépek alkalmazási
lehetőségei és normái
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Magasabb készenlétbe helyezés esetén irányítja és végzi a műszaki-technikai biztosítási
feladatokat
Irányítja a műszaki alegységeket az alkalmazási lehetőségeknek megfelelően
Vasúti be- és kirakás alkalmával szolgálati személyként tevékenykedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Harctámogatás és -kiszolgálás
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységszintű parancsnoki tevékenység megszervezéséhez, a beosztottak
irányításának és ellenőrzésének végrehajtásához szükséges gyakorlat megszerzése
Az alegységszintű műszaki-technikai feladatok begyakorlásával a várható beosztásban
jelentkező tevékenység sikeres végrehajtásának megalapozása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gépek üzemeltetése és fenntartása elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi és végrehajtja a műszaki gépek igénybevételét, irányítja a technikai kiszolgálási
rendszer alegységszintű feladatait, a műszaki gépek javítási rendszerét, megvalósítja a
javítási fokozatok tartalmát
Vezeti a műszaki gépek igénybevételi okmányait, irányítja és végrehajtja a műszaki gépek
tárolásba helyezését és tárolás alatti ellenőrzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnikai alapismeretek
C típus Gépipari alapismeretek
C típus Munkavédelem
C típus Műszaki gépek üzemeltetése, és fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Műhelyrajz olvasása, értelmezése
4. szint Műhelyrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos alapelvek és fogalmak
Az egységes technikai kiszolgálói rendszer felépítése, fokozatok végrehajtásának előírásai
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A technikai kiszolgálási feladatok alegységszintű végrehajtásának előírásai, tervezése és
okmányolása
A tárolási kiszolgálások jelentősége és szerepe a műszaki gépek megóvása érdekében
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gépek üzemeltetése és fenntartása gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített dízelüzemű lánctalpas és gumikerekes műszaki technikai eszközök
műszaki-technikai adatainak ismeretében betartja az üzemeltetés szabályait, ellenőrzi az
üzemeltetést, végzi a harcjárművek beszabályozását
Üzemelteti a lánctalpas és gumikerekes műszaki gépeket, alkalmazza a műszaki-technikai
eszközöket, igényli, felhasználja és elszámolja a műszaki anyagokat és harcanyagokat
Irányítja a szakszerű technikai kiszolgálásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
C típus Műszaki gépek üzemeltetése, és fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetéshez szükséges igényesség, felelősség kialakítása a műszaki gépek
rendeltetésszerű alkalmazására és megóvására
A műszaki gépek évszaki felkészítése, technikai kiszolgálása
Az üzemeltetés és fenntartás szakszerű végrehajtása a szükséges anyagigénylési és
elszámolási rend szerint
A selejtítések alegységszintű végrehajtása

2337

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

691. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/2181-06

Műszaki gép
szerkezettan

azonosítója

szk
szk

351/3.1/2181-06
351/3.2/2181-06

28
0

0
32

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gép szerkezettan elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a műszaki gépek fődarabjai- részegységei hiba-felvételezését, javítását,
beszabályozását, technikai kiszolgálását
Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a műszaki gépek fő darabjainak,
részegységeinek, segédberendezéseinek hiba-felvételezését és javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerkezettani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műhelyrajz olvasása, értelmezése
4. szint Műhelyrajz készítése
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédségben rendszeresített, meghatározó műszaki gépek szerkezeti
felépítése, működési elve
A műszaki gondolkodóképesség, a korszerű technika és technológia iránti érdeklődés, a
folyamatos szakmai művelődés igényének és képességének fejlesztése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gép szerkezettan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a műszaki gépek fődarabjai- részegységei hiba-felvételezését, javítását,
beszabályozását, technikai kiszolgálását
Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a műszaki gépek fő darabjainak,
részegységeinek, segédberendezéseinek hiba-felvételezését és javítását
Betartja és betartatja az általános munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, felügyeli és
irányítja beosztottai biztonságos munkavégzését
Szakterületén betartja és betartatja az alapvető környezetvédelmi rendszabályokat, kezeli a
veszélyes hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerkezettani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki gépek technikai kiszolgálása, megóvása
A javításra és kezelésre vonatkozó komplex szerkezettani ismeretek
A gépelemek ábrázolásának, csoportosításának, legjellemzőbb típusainak, alkalmazási
területeinek ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gépek javítása elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a műszaki gépek fődarabjai- részegységei hiba-felvételezését, javítását,
beszabályozását, technikai kiszolgálását
Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a műszaki gépek fő darabjainak,
részegységeinek, segédberendezéseinek hiba-felvételezését és javítását
Betartja és betartatja az általános munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, felügyeli és
irányítja beosztottai biztonságos munkavégzését
Szakterületén betartja és betartatja az alapvető környezetvédelmi rendszabályokat, kezeli a
veszélyes hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javítási alapismeretek
C típus Szerelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műhelyrajz olvasása, értelmezése
4. szint Műhelyrajz készítése
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki – technikai eszközök üzemeltetése és üzembenntartása
A beosztottak technikai szakmai tevékenységének irányítása, szervezése és ellenőrzése
A technika iránti érdeklődés kifejlesztése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki gépek javítása gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a műszaki gépek fődarabjai- részegységei hiba-felvételezését, javítását,
beszabályozását, technikai kiszolgálását
Végrehajtja a motorok és segédberendezéseik, a műszaki gépek fő darabjainak,
részegységeinek, segédberendezéseinek hiba-felvételezését és javítását
Felhasználja és kezeli az MH fenntartási rendszerében alkalmazott üzemanyagokat,
szerszámokat, kisgépi eszközöket, diagnosztikai műszereket, mobil eszközöket és a
műszaki gépek javítása során használható gépeket, eszközöket és műszereket
Betartja és betartatja az általános munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, felügyeli és
irányítja beosztottai biztonságos munkavégzését
Szakterületén betartja és betartatja az alapvető környezetvédelmi rendszabályokat, kezeli a
veszélyes hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Javítási alapismeretek
C típus Szerelés
C típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Műhelyrajz olvasása, értelmezése
4. szint Összeállítási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Technológiai próbák végzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzési feladatok végrehajtása, illetve alegységszintű technikai biztosítási feladatok
teljesítése
A meghatározó típusú műszaki gépek technikai kiszolgálási, szerelési – javítási és
hibaelhárítási feladatainak szakszerű végrehajtása
A munkarend, technológiai fegyelem, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

2341

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Elméleti oktatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és az akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti elméleti
gépjárművezetői képzés eredményes végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlati vezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tehergépkocsi vezetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2342

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Közterület
Vezetési pálya
Képzési idő:
38 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A képzési intézet és az akkreditált képzőszerv közötti megállapodás szerinti elméleti
gépjárművezetői képzés eredményes végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2181-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetési (szakmai) gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A beosztásában rendszeresített ("C" típusú gépjárművezetői engedély meglétéhez kötött)
műszaki gépet és vezetési gyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Vezetési pálya
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meghatározott műszaki géptípus vezetése, kezelése és egy géptípusból gépkezelői vizsga
eredményes teljesítése
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (szerelő ágazat
fegyverműszerész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2345

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

698. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

699. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

700. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

701. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

702. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal

2375

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

703. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

704. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója
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351/10.1/0789-06
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése
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gyakorlati
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0
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sza

351/10.2/0789-06

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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705. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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706. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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707. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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708. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
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azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
2389

A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

2390

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

711. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka- és környezetvédelem területei és szabályzói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri és betartja az alapvető biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános munka- és környezetvédelmi előírások
Üzemi munkahelyek munkaegészségügyi követelményei, általános irányelvei
Anyagmozgatás biztonságtechnikai alapjai, a tárolás, a rakodás, a szállítás
biztonságtechnikai előírásai
Munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek
Villamosság és a vegyi anyagok biztonságtechnikai kezelése
Villamos és gépipari baleseteknél alkalmazható elsősegély nyújtási módok, előírások
Keletkező veszélyes anyagok és azok kezelése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkakörnyezet kialakítása, hatása az emberi szervezetre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a sérültet
Ismeri és alkalmazza az előírt védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Környezetvédelem
D típus Munkavédelem
D típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi munkahelyek kialakításának elve, a tanműhely, telephely védelmi berendezései
Alapvető elsősegélynyújtási fogások bemutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapfogalmak és összefüggések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Villamossági alapismeretek felhasználásával egyszerű elektromos rendszereket alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamossági alapfogalmak
Elektromossággal összefüggő fizikai törvények
Energiaforrások típusai, jellemzői
Egyszerű áramkörök felépítése
Villamos áram élettani hatásai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai eszközök egyenáramú rendszereinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jármű alapáramkörök műszaki paramétereit határozza meg, szükség esetén
hibabehatárolását végez
Energiaforrásokat (akkumulátor, telep) köt a rendszerbe
Egyszerű egyenáramú hálózatokat alakít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Járművillamossági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépjárműtechnikai eszköz elektromos rendszerének felépítésének gyakorlati bemutatása
Telepek és akkumulátorok kezelése, be- és kiszerelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok tulajdonságai, alkalmazott kötések, alkalmazott üzemanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alkalmazott anyagok mechanikai tulajdonságainak mérlegelésével kiválasztja a
megfelelő javítási technológiát
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari anyagismeret
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
D típus Veszélyesanyag kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagok alapvető mechanikai és fizikai tulajdonságai; anyag-igénybevételek,
korrózióállóság, szakítószilárdság, alakíthatóság, hegeszthetőség, kopásállóság és
megmunkálhatóság fogalmai, jellemzői
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Oldható és nem oldható kötések rendeltetését, rendszerezését, jellemzői; ragasztás,
forrasztás, hegesztés, szegecselés, csavarkötések technológiája, szerkezeti megoldásai,
főbb jellemzői, előnyei-hátrányai
Hidegüzemi megmunkálás: darabolás, lyukasztás, kivágás, hajlítás, reszelés, fúrás,
esztergálás, marás, egyengetés folyamata, műszaki jellemzői
Melegüzemi megmunkálás: forrasztás, láng- és ívhegesztés, hőkezelés folyamata, műszaki
jellemzői
Üzemanyagok rendeltetése, fajtái, jellemzői
A kenőolajok osztályozása, a velük szemben támasztott követelmények, jelölésük
Tömítőanyagok jellemzői és tulajdonságai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
MH-ban alkalmazott kézi- és gépiszerszámok
MH-ban alkalmazott kenő- és karbantartóanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részegységeket, szerelt alkatrészeket oldható és nem oldható kötések alkalmazásával javít
Ismeri és használja a gépészetben alkalmazott alapvető kézi- és gépiszerszámokat
Kiválasztja az üzemeltetéshez szükséges kenő-, karbantartó- és tömítőanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Fémipari kötésekkel kapcsolatos alapismeretek (oldható, nem oldható)
D típus Üzemanyagokkal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kézi- és gépiszerszámok használatának gyakorlása
A szükséges javítási alaptechnológia meghatározása
Oldható és nem oldható kötések alkalmazása a javításban
Kenő-, karbantartó- és tömítőanyagok kiválasztása; az egyes szerkezei elemekhez
szükséges kenőanyagok, feltöltésük általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki rajz alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános előírásokat, a betű- és számjelölések alaki követelményei; szabványos
rajzlapméreteket, vonalfajtákat, ábrázolási módok
Méretmegadás szabályai, mérethálózatok felépítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2175-06
A tananyagelem megnevezése:
Elemek és rendszerek ábrázolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető szabványos jelekkel ábrázolja az elektromos, pneumatikus, hidraulikus,
mechanikus elemekből álló egyszerűbb rendszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Műszaki rajz alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gépelemek, kötések ábrázolásának ismerete
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gépelemek, kötések, egyszerű rendszerek ábrázolása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kötések, kötőelemek, műszer-és gépelemek, szabványos műszaki ábrázolása
Elektromos, hidraulikus, pneumatikus elemek szabvány szerinti jelölése
Egyszerű elektromos, hidraulikus és pneumatikus, vagy ezek kombinált rendszereinek
Rajzolvasás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai biztosítás alapfogalmai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Optikai, löveg- és infrairányzékok, távmérők rendeltetése, csoportosítása, általános
felépítésük, működési elvük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagmozgatás, raktározás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai biztosítás alapfogalmai, a fegyverzettechnikai eszközök
rendszertana, a különböző fegyverrendszerek működési elvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai eszközök felépítése, működési elve
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lövészfegyverek, lövegek rendszertana, fegyverrendszerek működési elve
D típus Navigációs berendezések, tűzvezető központok rendeltetése, általános felépítése és
működési elve
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök, az optikai eszközök, irányzékok, és a távmérők általános
felépítése, fő szerkezeti elemei, azok rendeltetése, alkalmazhatósági lehetőségük
A navigációs berendezések, tűzvezető központok rendeltetése, általános felépítésének
megismerése, valamint a hátrasiklás nélküli lövegek, sorozatvetők, önjáró lövegek
ismeretszerző átfogó jellemzése
A kézi lőfegyverek, lövegek fejlődéstörténete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai eszközök fő szerkezeti elemeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával, megőrzésével,
kapcsolatos feladatokat
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
Beosztási szintjének megfelelően tervezi és szervezi a fegyverzettechnikai eszközök
alegységszintű üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lövészfegyverek, lövegek rendszertana, fegyverrendszerek működési elve
D típus Navigációs berendezések, tűzvezető központok rendeltetése, általános felépítése és
működési elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök, az optikai eszközök, irányzékok, és a távmérők általános
felépítése, fő szerkezeti elemei, azok rendeltetése, alkalmazhatósági lehetőségük
A navigációs berendezések, tűzvezető központok működési elveinek megismerése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervszerű technikai biztosítási rendszer elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával, megőrzésével,
kapcsolatos feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos
alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti eszközök üzemeltetésének, igénybevételi sajátosságainak átfogó,
rendszerező ismerete
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervszerű technikai biztosítási rendszer fokozatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával, megőrzésével,
kapcsolatos feladatokat
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
Beosztási szintjének megfelelően tervezi és szervezi a fegyverzettechnikai eszközök
alegységszintű üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos
alapismeretek
C típus Az egyszerű és nagypontosságú mérő- és ellenőrzőeszközökkel kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti eszközök tervszerű technikai biztosítás rendszerének megértése, illetve
annak egység szintű feladatainak végrehajtása
A Magyar Honvédség rendszeresített fegyverzettechnikai eszközeinek tervszerű technikai
biztosítási rendszere, a műszaki szemlék végrehajtásának rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai eszközök, anyagok tárolási, ellátási rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával, megőrzésével,
kapcsolatos feladatokat
Beosztási szintjének megfelelően tervezi és szervezi a fegyverzettechnikai eszközök
alegységszintű üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárolás, megőrzés általános szabályai, tárgyi és személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagmozgatás, raktározás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti eszközök üzemeltetése, életciklusa során előforduló anyagnyilvántartási
folyamatok (kategorizálás, selejtítés, káreljárás), azok okmányai
A meghibásodások, a technikai ellenőrzések ütemezéséhez és szervezéséhez szükségek
elméleti alapismeretek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai eszközök, anyagok tárolásával, ellátásával kapcsolatos feladatok
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai biztosítás alapműveleteit
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok nyilvántartásával és elszámolásával
kapcsolatos feladatokat
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok tárolásával, megóvásával, megőrzésével,
kapcsolatos feladatokat
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai harcanyagok (lőszerek, rakéták, pirotechnikai anyagok,
kézigránátok) felhasználásának és elszámolásának előírás szerinti végrehajtását
Beosztási szintjének megfelelően tervezi és szervezi a fegyverzettechnikai eszközök
alegységszintű üzemeltetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárolás, megőrzés általános szabályai, tárgyi és személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagmozgatás, raktározás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti eszközök üzemeltetése, életciklusa során előforduló anyagnyilvántartási
folyamatok (kategorizálás, selejtítés, káreljárás), megismerése, okmányai kitöltésének,
vezetésének gyakorlása
A meghibásodások, a technikai ellenőrzések ütemezéséhez és szervezéséhez szükségek
gyakorlati ismeretei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

722. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos
alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőkezelés technológiája, a fő hőkezelési eljárások és hűtőközegek jellemzői, a hőkezelési
eljárások rendeltetése, folyamata, jellemzői és hatása a mechanikai tulajdonságokra
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőkezelés a gyakorlatban - szerszámok hőkezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos
alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőkezelési eljárások idő-hőmérséklet szerinti lefutása, a szerszámok hőkezelésének
végrehajtása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerek, gépelemek, mérőeszközök alapismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Mérőeszközökkel megállapítja az alkatrészek beépíthetőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Technikai eszközök rendszerben tartása, az üzemeltetéssel, üzemfenntartással kapcsolatos
alapismeretek
C típus Az egyszerű és nagypontosságú mérő- és ellenőrzőeszközökkel kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
4. szint Rendszeresített mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Típusismeret és szerkezettan, üzembentartás, szakmai gyakorlat elméleti megalapozása
A szerelési rész- és alapműveletek végrehajtásához szükséges anyagismeret, technológiai
villamos és gépipari műszaki ismeretek továbbfejlesztése
A gépipari alapfogalmak, törvényszerűségek elsajátítása és egyéb, a gépipari műszaki
alapműveltség kialakításához szükséges ismeretek
A szerelési alap- és részműveletekhez kapcsolódó szakelméleti ismeretek
A technikai kiszolgálás során alkalmazott szerszámok, gépelemek, alkatrészek és anyagok
jellemzői
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszerek, mérőeszközök gyakorlati alkalmazása, gépipari kötőelemek gyakorlati
kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök fékező, szabályozó és csillapító elemei
üzemeltetési paramétereinek beszabályozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lövészfegyverek, lövegek rendszertana, fegyverrendszerek működési elve
C típus Az egyszerű és nagypontosságú mérő- és ellenőrzőeszközökkel kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
4. szint Rendszeresített mérőműszerek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített lövészfegyverek, lövegek, optikai és lövegirányzékok műszaki
ellenőrzéseinek bevizsgálása
A hibamegállapítás, a hibabehatárolás és -elhárítás módjának és módszereinek
alkalmazási technikája
A fegyverzeti eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával kapcsolatos
alapvető szerelési műveletek gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetések és csapágyazások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mozgáselemek fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetés, a csapágyazás és az élágyazás fogalma, rendeltetése és csoportosítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.6/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetések és csapágyazások a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok nyilvántartásával és elszámolásával
kapcsolatos feladatokat
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mozgáselemek fajtái, jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
2 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépészetben alkalmazott alapvető ágyazási módok, technológiák, eljárások és azok
gyakorlati megvalósítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.7/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgáselemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök üzemeltetési paramétereit és az üzemeltetési
előírások betartását
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mozgáselemek fajtái, jellemzői
C típus Fegyverzettechnikai eszközök fékező, szabályozó és csillapító elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott mozgáselemek rendeltetése és
A merev, a rugalmas, a súrlódó, a mágneses, az oldható alakzáró, az oldható erőzáró, a
nyomatékkapcsolású és a hidrodinamikus tengelykapcsolók kialakítása
A mozgásátalakítás főbb szerkezeti módjai, a csavarorsós, a fogasléces, a körhagyós, a
forgattyús, a himbás-kulisszás és a húzóelemes átalakítás kialakítása
A fogasléces, valamint a csavarorsós mozgás átalakítások elve, elemei
Az alkalmazott máltai keresztes és a fogas szakaszos mozgatások szerkezeti kialakítása és
elemei
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.8/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgáselemek gyakorlati megvalósítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
A működési paraméterek ismeretében ellenőrzi a fegyverzettechnikai eszközök forgó és
szakaszos mozgást végző szerkezeti elemeinek működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mozgáselemek fajtái, jellemzői
C típus Fegyverzettechnikai eszközök fékező, szabályozó és csillapító elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A merev, a rugalmas, a súrlódó, a mágneses, az oldható alakzáró, az oldható erőzáró, a
nyomatékkapcsolású és a hidrodinamikus tengelykapcsolók a katonai alkalmazás területén
A csavarorsós, a fogasléces, a körhagyós, a forgattyús, a himbás-kulisszás és a
húzóelemes átalakítás katonai alkalmazása
A fogasléc, fogasív, fogaskoszorú és a fogaskerék kapcsolata, kialakításának szabályai,
katonai alkalmazása
A máltai keresztes és a fogas szakaszos mozgatások szerkezeti kialakítása, azok
gyakorlati alkalmazása a fegyverzettechnikai eszközökben
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.9/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémmegmunkálás elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fegyverek rendszertani és szerkezeti alapismeretei alapján végzi a fegyverzettechnikai
eszközök szakirányú ágazati feladatait
Alapvető forgácsolási technológiák felhasználásával a tűrés és illesztési követelmények
figyelembevételével alkatrészek beépítését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépi forgácsolás fajtái és azok jellemzői, a forgácsképződés folyamata, a forgácsoló
erő, a forgácsolási hő és a megmunkált felület paraméterei
Az esztergakések típusai, alakjai és anyagai
A forgácselhelyezés és a hűtés kialakítási módja, formája
Az esztergagépek fajtái
A menetmegmunkálás
Menetmetszés és a menetfúrás fogalma, eszközei, műszaki paraméterei és technológiája
A csiszolás, a köszörülés, a polírozás, a gyalulás, a vésés, a hántolás, az üregelés, a
különleges felületek kidolgozásának sajátos műszaki jellemzői, célja, szerszámai
A köszörülő megmunkálások fogalma, fajtái, eszközei és műszaki paraméterei
A köszörűkorongok jellemző tulajdonságai, anyagai, kötőanyagai és kiválasztásuk
A különböző meleg- és hidegüzemű technológiák segédanyagai, befogó, rögzítő elemei,
berendezései
Hegesztési eljárások, a hegesztési varratok alakjai, élkiképzése, szerkezeti megoldásai,
technológiája, eszközei, anyagai
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.10/2179-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémmegmunkálás a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok üzemeltetésével és üzemben tartásával
kapcsolatos alapfeladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Technikai eszközök és anyagok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az esztergálás, a fúrás, a dörzsárazás, a marás és köszörülés sajátos műszaki jellemzői,
szögei, felületei, célja, szerszámai, műveletei és végrehajtása összetett munkadarabon
Különböző felületű (kúpfelület, furat, menet) forgácsolási feladatainak technológiája, az
alakos felületek készítési módjai, gyakorlati végrehajtása
A csiszolás, a köszörülés, a polírozás, a gyalulás, a vésés, a hántolás, az üregelés, a
különleges felületek kidolgozásának műveleteinek gyakorlati végrehajtása
A forgácsolás közben alkalmazandó hűtő- és kenőfolyadékok rendeltetése, összetétele,
kezelése
A meleg- és hidegüzemű gépipari feladatok végrehajtása közben betartandó speciális
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Készenlét fokozás fegyverzettechnikai biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a harc, hadművelet és a béketámogató műveletek fegyverzettechnikai biztosítási
A javító alegységparancsnok utasításának megfelelően telepíti és működteti a
műhelyfelszereléseket a STGYH-n
Részt vesz a STGYH őrzés-védelmében
Végzi a technikai felderítés, vontatás, javítás, visszatérítés munkakörébe tartozó feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fegyverzettechnikai eszközök javításba adásának rendje, vonatkozó okmányok vezetése
B típus A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök beszerzésének, nyilvántartásba vételének és
életciklusának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Anyagellátás, raktározás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 95%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai szolgálat szervezeteinek rendszere, a fegyverzeti támogatás
funkcionális felosztása, a hadfelszerelés csoportosítása, a fegyverzettechnikai biztosítás
A fegyverzeti támogatási rendszer jelentősége, annak kihatása a béke, béketámogató,
katasztrófaelhárító, valamint a minősített időszak feladatai
A könnyű lövészdandár fegyverzete, elvi szerkezeti felépítése
Az anyagjárandósági cikkek biztosításának szabályai, az anyagi, a technikai támogatás
általános rendszere
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverzettechnikai anyagok biztosítása, a javítás, karbantartás és üzemeltetés
folyamatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztásában végzi a harc, hadművelet során harci sérülést szenvedett, meghibásodott
fegyverzettechnikai eszközök helyreállításával összefüggő feladatokat
Részt vesz vegyes javító csapatok munkájában, a támogatott alegység érdekében
Beosztásában az alegység parancsnok utasításának megfelelően önálló javítási
tevékenységet végez
Óvja és rendeltetésszerűen használja a részére kiadott szerszámokat, felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fegyverzettechnikai eszközök javításba adásának rendje, vonatkozó okmányok vezetése
C típus A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök megóvásának szabályai, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök szakszerű üzemeltetése, technikai kiszolgálása, valamint
az egyéni- és csoportos használatú szakanyagok és hadifelszerelések rendeltetésszerű
használata, szakszerű karbantartása
A szállítóeszközökre történő rakodás, málházás szabályos, biztonságos végrehajtása
A béketámogató, katasztrófaelhárító és a minősített időszaki feladatok végrehajtásának
felkészítése
Az egységnél, alegységnél rendszeresített szaktechnikai eszközök üzemeltetésének és azok
technikai kiszolgálásának rendszere, különös tekintettel a nemzetközi missziókra, a
feladatok végrehajtásának gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéni és kollektív fegyveranyag szerkezettan elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az ellátással, technikai kiszolgálások végrehajtásával kapcsolatos okmányokat,
mozgásbizonylatokat
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok szerkezeti felépítésének és működési elveinek
ismeretében végzi az alárendeltségébe tartozó szerelő, technikus állomány fegyver-, lőszer, anyagismeretének bővítését, képzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendszeresített lövészfegyverek általános felépítése, a főbb szerkezeti elemek működése
C típus A távcsövek, a tájoló- és szögmérő műszerek, optikai és lövegirányzékok, inframűködésű
és éjjellátó műszerek, távmérők és navigációs berendezések felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok és mesterlövész puskák
rendeltetése, harcászati jellemzése, rendszertani besorolása
A rendszeresített egyéni és kollektív lőfegyverek funkcionális felépítése, fő részei,
technikai jellemzői, működésének rövid leírása, készletezése
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Az alkatrészek és szerkezetek működése töltés előtt, töltéskor, tüzeléskor, a tüzelés
végrehajtása után, szórásjellemzői, szerkezeti elemeinek kapcsolódása
Lőfegyverek alkalmazott rendszeresített irányzékai
A rendszeresített lőszerek felépítése, hatásmechanizmusa, ballisztikai adatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéni és kollektív fegyver karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok felépítésének, működési elveinek ismeretében
végzi az eszközök hibafelvételezését, a szükséges javítások, technikai kiszolgálások
mélységének, terjedelmének megfelelő alkalmazandó technológiák meghatározását
Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával, alkalmazáshoz való felkészítésével
kapcsolatos szakirányú feladatokat
Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a rendszeresített mérő-, ellenőrző
műszerek alkalmazásával
Óvja és rendeltetésszerűen használja a részére kiadott szerszámokat, felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egyéni és kollektív fegyverek részleges és teljes szét- és összeszerelése
B típus Az irányzékok beszabályozása
C típus A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegyverzettechnikai eszközök technikai
kiszolgálása és javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok és mesterlövész puskák, géppuskák,
toronygéppuskák és a kézi páncélelhárító gránátvető kezelése, karbantartása
Az alkatrészek és szerkezetek működése közben előforduló jellemző meghibásodások,
hibák és azok elhárításának módja
A rendszeresített, vagy alkalmazásba vett pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok és
mesterlövész puskák, aknavetők, géppuskák, toronygéppuskák és a kézi páncélelhárító
gránátvető részleges szét- és összeszerelése
A rendszeresített lőszerek, készletezése, kezelésük speciális rendszabályai
A lőfegyvereknél alkalmazott üzem-, kenő-, és karbantartóanyagok, valamint különleges
folyadékok kezelésének szabályai
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Löveg anyagismeret és szerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok felépítésének, működési elveinek ismeretében
végzi az eszközök hibafelvételezését, a szükséges javítások, technikai kiszolgálások
mélységének, terjedelmének megfelelő alkalmazandó technológiák meghatározását
A harcanyag ellátással kapcsolatos beosztásban érvényesíti a lőszerek, rakéták
biztonságos tárolására, kezelésére, technikai kiszolgálására vonatkozó előírásokat
Lőszerellátással kapcsolatos beosztásban végzi a műveletet végrehajtó alegységek
lőszerellátását, összesíti és továbbítja az ellátási igényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok, alkatrészek,
szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
A típus A lőszerkezelésre vonatkozó biztonsági rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített lövegek rendeltetése, harcászati jellemzése, rendszertani besorolása
A vontatott és önjárólövegek, harcjárművek lövegeinek funkcionális felépítése, fő részei,
technikai jellemzői, működésének rövid leírása, készletezése
Az alkatrészek és szerkezetek működése töltés előtt, töltéskor, tüzeléskor, a tüzelés
végrehajtása után, szórásjellemzői, szerkezeti elemeinek kapcsolódása
A vontatott és önjárólövegek, harcjárművek lövegeinek alkalmazott rendszeresített
A rendszeresített lőszerek felépítése, hatásmechanizmusa, ballisztikai adatai, készletezése,
kezelésük speciális rendszabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Lövegek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának műveleteit
Végrehajtja a kenő-, karbantartó és javító anyagok igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Óvja és rendeltetésszerűen használja a részére kiadott szerszámokat, felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
C típus Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
C típus A jellemző mechanikai vezetések, csapágyazások és a mozgást átalakító elemek
beszabályozása, helyreállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített lövegek kezelése, karbantartása
Az alkatrészek és szerkezetek működése közben előforduló jellemző meghibásodások,
hibák és azok elhárításának módja
A lövegeknél alkalmazott üzem, kenő-, és karbantartóanyagok, valamint különleges
A lövegtorony és löveg belövése, ellenőrzése, a megóvásának előírásai, rendszabályai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányzékok, távmérők, navigációs berendezések felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok szerkezeti felépítésének és működési elveinek
ismeretében végzi az alárendeltségébe tartozó szerelő, technikus állomány fegyver-, lőszer, anyagismeretének bővítését, képzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok, alkatrészek,
szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 85%
Tesztfeladat megoldása 5%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
2436

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lencsék, tükrök és prizmák típusai, fénytani tulajdonságai
A fénytörés és a fényvisszaverés törvényei, a képalkotás, képfordítás, képnagyítás,
képvetítés realizálása lencsékkel, prizmákkal, tükrökkel, a sztereo-távolságmérés elve
A Magyar Honvédség lőfegyvereihez, vontatott és önjárólövegek, harcjárművek
lövegeihez rendszeresített irányzékok rendeltetése, harcászati jellemzése, rendszertani
Az optikai, löveg- és infrairányzékok, távmérők funkcionális felépítése, fő részei,
technikai jellemzői, működésének rövid leírása, készletezése
A Magyar Honvédség rendszeresített távcsöveinek, tájoló és szögmérő műszereinek
funkcionális felépítése, fő részei, technikai jellemzői, működésének rövid leírása,
Az optikai eszközök alkatrészeinek és szerkezeteinek működése, a szerkezeti elemek
kapcsolódása
Az önjáró tüzér tűzvezető központok, navigációs berendezések rendeltetése, harcászati
jellemzése, műszaki adatai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Irányzékok, távmérők, navigációs berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Óvja és rendeltetésszerűen használja a részére kiadott szerszámokat, felszereléseket
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának műveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
C típus Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített irányzékok távcsövek, tájolók és szögmérő műszerek kezelése,
Az aktív és passzív infrairányzékok, vezetőinfrák, a fényerősítős eszközök alkalmazása
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Az alkatrészek és szerkezetek működése közben előforduló jellemző meghibásodások,
hibák és azok elhárításának módja
A távcsövek használata
A tájoló és szögmérő műszerek szerkezeti és optikai felépítése, működése, a tájoló műszer
használata, jellemzése
A tűzvezető központok optikai, infra és lézer műszerei, a lőelemek előkészítésének
eszközei, topogeodéziai eszközök
A helymeghatározás eszközei, berendezései, a giroszkópos irányjelző szerkezeti felépítése
és működése
A navigációs komplexum, a bemérő gépkocsi működése, a kidolgozóműszer, az útadó
szerkezeti felépítése és működése
Az üzemeltetés speciális biztonsági rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembentartási tevékenység szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az ellátással, technikai kiszolgálások végrehajtásával kapcsolatos okmányokat,
mozgásbizonylatokat
A fegyverzettechnikai eszközök és anyagok felépítésének, működési elveinek ismeretében
végzi az eszközök hibafelvételezését, a szükséges javítások, technikai kiszolgálások
mélységének, terjedelmének megfelelő alkalmazandó technológiák meghatározását
Végrehajtja a kenő-, karbantartó és javító anyagok igénylésével és elszámolásával
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök megóvásának szabályai, módszerei
C típus A fegyverzettechnikai eszközök javításba adásának rendje, vonatkozó okmányok vezetése
B típus A fegyverzettechnikai anyagok, eszközök beszerzésének, nyilvántartásba vételének és
életciklusának folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Anyagnyilvántartás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített és alkalmazott fegyverzeti eszközök javításának, karbantartásának,
ellenőrzésének ismerete
A fegyverzeti eszközök kezeléséhez, működtetéséhez szükséges kenő- és üzemanyag
A fegyverzeti eszközök szereléséhez, beszabályozásához, karbantartásához és jellemző
meghibásodásainak elhárításához szükséges elméleti ismeretek
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A szerelési alap- és részműveletekhez kapcsolódó szakelméleti ismeretek
A fegyverzeti eszközök üzemben tartását érintő főbb munka-, egészség-, tűz- és
környezetvédelmi rendszabályok, előírások, rendelkezések ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembentartási tevékenység végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával, alkalmazáshoz való felkészítésével
kapcsolatos szakirányú feladatokat
Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a rendszeresített mérő-, ellenőrző
műszerek alkalmazásával
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának műveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fémipari kéziszerszámok, forgácsoló gépeket, az ív és lánghegesztő berendezések
szakszerű alkalmazása
C típus A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok, alkatrészek,
szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
C típus A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegyverzettechnikai eszközök technikai
kiszolgálása és javítása
C típus A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
C típus Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
C típus A jellemző mechanikai vezetések, csapágyazások és a mozgást átalakító elemek
beszabályozása, helyreállítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Javítóműhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti eszközök szereléséhez, beszabályozásához, karbantartásához és jellemző
meghibásodásainak elhárításához szükséges gyakorlati ismeretek
A fegyverműszerész tevékenységi körébe vont fegyverzeti eszközök szét- és
összeszerelésének végrehajtása, technológiai sorrendje
A hibamegállapítás, -behatárolás és -elhárítás módjának és módszereinek alkalmazási
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A fegyverzeti eszközök szerelésével, beszabályozásával és karbantartásával kapcsolatos
alapvető szerelési műveletek, csapatidomszerek használatának módjai
A szállítóeszközökre történő rakodás, málházás szabályos, biztonságos rendjét
A lövészfegyverek, lövegek, optikai és inframűszerek szereléséhez, technikai
kiszolgálásához és javításához szükséges szerszámok, mérő-ellenőrző és egyéb
idomszerek, illetve azok szakszerű használata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai eszközök üzembentartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával, alkalmazáshoz való felkészítésével
kapcsolatos szakirányú feladatokat
Beosztásában az alegység parancsnok utasításának megfelelően önálló javítási
tevékenységet végez
Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a rendszeresített mérő-, ellenőrző
műszerek alkalmazásával
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának műveleteit
Irányítja a beosztott szerelők munkáját
Lőszerellátással kapcsolatos beosztásban végzi a műveletet végrehajtó alegységek
lőszerellátását, összesíti és továbbítja az ellátási igényeket
A harcanyag ellátással kapcsolatos beosztásban érvényesíti a lőszerek, rakéták
biztonságos tárolására, kezelésére, technikai kiszolgálására vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fémipari kéziszerszámok, forgácsoló gépeket, az ív és lánghegesztő berendezések
szakszerű alkalmazása
C típus A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok, alkatrészek,
szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
C típus A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegyverzettechnikai eszközök technikai
kiszolgálása és javítása
C típus A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
C típus Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
C típus A jellemző mechanikai vezetések, csapágyazások és a mozgást átalakító elemek
beszabályozása, helyreállítása
A típus A lőszerkezelésre vonatkozó biztonsági rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Műveletek gyakorlása 90%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Javítóműhely
Képzési idő:
76 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök, berendezések javítása, karbantartása ellenőrzése
A fegyverzeti eszközök üzemeltetésének, igénybevételi sajátosságai
A fegyverzeti eszközök kezeléséhez, működtetéséhez szükséges kenő- és üzemanyag
ismeretek és alkalmazási készségek
A technikai kiszolgálás és üzemeltetés egység szintű feladatainak végrehajtása
A fegyverzeti eszközök szereléséhez, beszabályozásához, karbantartásához és jellemző
meghibásodásainak elhárításához elméletileg megalapozott kezdő gyakorlati rutin
A rendszeresített lövészfegyverek, lövegek műszaki szemléinek, technikai ellenőrzéseinek
előírás szerinti végrehajtása, ennek gyakorlása
A hibamegállapítás, a hibabehatárolás és elhárítás módjának, módszereinek alkalmazási
technikájának kialakítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2180-06
A tananyagelem megnevezése:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi, illetve segíti a fegyverek beszabályozásával, alkalmazáshoz való felkészítésével
kapcsolatos szakirányú feladatokat
Beosztásában az alegység parancsnok utasításának megfelelően önálló javítási
tevékenységet végez
Hibafelvételezési, hibabehatárolási munkákat végez a rendszeresített mérő-, ellenőrző
műszerek alkalmazásával
Műveleti utasításokban foglaltak alapján végzi a fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának műveleteit
Irányítja a beosztott szerelők munkáját
Lőszerellátással kapcsolatos beosztásban végzi a műveletet végrehajtó alegységek
lőszerellátását, összesíti és továbbítja az ellátási igényeket
A harcanyag ellátással kapcsolatos beosztásban érvényesíti a lőszerek, rakéták
biztonságos tárolására, kezelésére, technikai kiszolgálására vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fémipari kéziszerszámok, forgácsoló gépeket, az ív és lánghegesztő berendezések
szakszerű alkalmazása
C típus A rendszeresített fegyverzettechnikai eszközökben alkalmazott anyagok, alkatrészek,
szerelvények kiválasztása, szakszerű beépítése
C típus A rendszeresített lövészfegyverek és egyéb fegyverzettechnikai eszközök technikai
kiszolgálása és javítása
C típus A fegyverzettechnikai szolgálat jellemző üzem-, kenő-, tisztító- és korrózióvédő
anyagainak kiválasztása, és rendeltetésszerű használata, kezelése
C típus Mechanikai meghibásodások hibabehatárolási módszerei
C típus A jellemző mechanikai vezetések, csapágyazások és a mozgást átalakító elemek
beszabályozása, helyreállítása
A típus A lőszerkezelésre vonatkozó biztonsági rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fegyverzettechnikai eszközök javítása
5. szint Fegyverzettechnikai eszközök technikai kiszolgálása
5. szint Anyagellátás, raktározás
5. szint Anyagnyilvántartás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
2444

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Javítóműhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elméletben elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása, szakmai fogások
gyakorlása
Munkaszervezési folyamatok megismerése
Jártasság szerzése a lövészfegyverek, aknavetők, lövegek, optikai eszközök, irányzékok,
távmérők és infraeszközök szakszerű üzemeltetése, technikai kiszolgálása területén
A szállítóeszközökre történő rakodás, málházás szabályos, biztonságos végrehajtása
Az okmányok előírások szerinti vezetésének készségének kialakítása
Napi logisztikai kiszolgálási feladatok végrehajtása
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat ABVvédelmi) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

728. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2446

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

729. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

730. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2451

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

731. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen

2456

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

732. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

733. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

734. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme

2468

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

735. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

736. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

737. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

738. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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739. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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740. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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741. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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742. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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743. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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744. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06
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2
2
2
3
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
2512

Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
2514

Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
2523

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
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A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
2530

A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Áramlás- és hőtani műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szaktechnikai eszközökben előfordoló áramlás- és hőtani műveletekkel kapcsolatos
alapvető ismeretek elsajátítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari műveletek és gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
2532

B típus Szakmai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szaktechnikai eszközökben előforduló vegyipari műveletek és gépek témakörbe tartozó
ismeretanyag elsajátításával kapcsolatos alapvető ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektromos árammal kapcsolatos alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapvető elektromos árammal, vezetőkkel, félvezetőkkel kapcsolatos ismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi eszközök, biztonsági és munkavédelmi szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kémia laborokban betartandó biztonsági és munkavédelmi tudnivalók elsajátítása
A kémia laborokban használatos eszközök bemutatása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános és szervetlen kémiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános kémiai alapismeretek
Szerves kémiai alapismeretek
Fizikai kémiai alapismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérgező, gyújtó-, robbanó-, sugárzó- és tűzoltó anyagok kémiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
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A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérgező anyagokkal kapcsolatos ismeretek, különös tekintettel az élő szervezetre
gyakorolt hatásukra
A gyújtó- és robbanóanyagok kémiája
A radioaktív sugárzások típusai, hatásuk az élő szervezetre
A gyengített urán alkalmazása a katonai gyakorlatban
A tűzoltás kémiája
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A mentesítés kémiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
2 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző mentesítési eljárások kémiai alapjai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Laborgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szakmai feladatok alapjait képező mechanizmusok megértéséhez szükséges
alapismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai alapismeretek
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás (színérzékelés)
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Vegyészeti laboratóriumi alapmérések 50%
A képzési helyszín jellege:
Kémia labor
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsajátított ismeretek alátámasztása laboratóriumi kísérletekkel
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai kiszolgálási alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az alegységszintű ABV-védelmi logisztikai feladatok teljesítésében
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a
háborús és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagi, technikai biztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A technikai kiszolgálással kapcsolatos általános ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi anyagi, technikai biztosítás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az alegységszintű ABV-védelmi logisztikai feladatok teljesítésében
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Részt vesz az ABV-védelmi támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a
háborús és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagi, technikai biztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi anyagi, technikai biztosítás alapvető feladatainak megismerése
A vegyivédelmi anyagi, technikai biztosítás végrehajtásának rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendszeresített akkumulátorok és töltőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi gyakorlatban használt eszközökhöz rendszeresített elemek, akkumulátorok
és töltőkészülékeikkel kapcsolatos ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Sugárfelderítő műszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített sugárfelderítő műszerek működésének és kezelésének elsajátítása,
hibajelentések feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyifelderítő műszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített vegyifelderítő műszerek működésének és kezelésének elsajátítása,
hibajelentések feldolgozása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.4/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Időjárásfigyelő eszközök, AMAR rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített időjárásfigyelő eszközök működésének és kezelésének elsajátítása,
hibajelentések feldolgozása
Az AMAR rendszer rendeltetése, működési elve, a rendszer fő feladatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyi védelem eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyi védelem fogalma, rendszere
Az egyéni védőeszköz készlet és kiegészítő felszereléseinek megismerése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A mentesítés eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mentesítés fogalma, felosztása
A rendszeresített mentesítő készlet megismerése, használatának szabályai
A rendszeresített kollektív mentesítő eszköz megismerése, alkalmazásának szabályai,
hibajelenségek és azok kiküszöbölésének lehetőségei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A vegyi-, sugárfelderítő harcjármű
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szakalegységnél rendszeresített kommunikációs eszközöket
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyi-, sugárfelderítő harcjármű rendeltetése, részei, a beépített eszközök kezelése
A harcjármű alkalmazásának lehetőségei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.4/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyújtó- és ködösítő eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gyújtófegyverek csoportosítása, alkalmazási lehetőségei
A rendszeresített ködösítő eszközök csoportosítása, alkalmazási lehetőségei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.5/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A szakfeladatok légi eszközei, szükségeszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegyivédelmi szakfeladatokhoz igénybevehető légi eszközök megismerése, alkalmazásuk
lehetőségei
A vegyi -, sugárfelderítésben alkalmazható szükségeszközök
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.6/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi szaktechnikai eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi tűzoltó eszközökkel kapcsolatos ismeretek
A tűzoltó gépjárművek típusai, alkalmazhatóságuk a különböző típusú tüzek oltásánál
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyi-, sugárfelderítő eszközök kezelése, technikai kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technika
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 65%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített vegyifelderítő eszközök kezelésének gyakorlása, technikai
kiszolgálásának rendje, hibafeltárás, a hibák kiküszöbölésének lehetőségei
A rendszeresített sugárfelderítő eszközök kezelésének gyakorlása, technikai
kiszolgálásának rendje, hibafeltárás, a hibák kiküszöbölésének lehetőségei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyadékos mentesítő eszközök kezelése, technikai kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Telephely
Terep
Képzési idő:
10 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített mentesítő készlet használatának gyakorlása
A rendszeresített kollektív mentesítő eszköz használatának begyakorlása, hibajelenségek
észlelése, felismerése és azok kiküszöbölésének lehetőségei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Ködösítő- és gyújtóeszközök kezelése, technikai kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás

2549

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 65%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
4 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gyújtófegyverek használatának gyakorlása, alkalmazási lehetőségei
A rendszeresített ködösítő eszközök használatának gyakorlása, alkalmazási lehetőségei, a
ködösítési eljárások gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi szaktechnikai eszközök kezelése, technikai kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Telephely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi tűzoltó eszközök használatának gyakorlása, egységtüzek oltása
A tűzoltó gépjárművek kezelési fogásainak gyakorlása, a használat sajátosságai
különböző típusú tüzek oltásánál
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A mentesítő állomás elemeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti az ABV-védelmi alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Kezeli a szakalegységnél rendszeresített kommunikációs eszközöket
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladatának végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
16 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mentesítő állomáson megtalálható rendszeresített technikai eszközök használatának
A rendszeresített híradó eszközök alkalmazásának szabálya
A rádióforgalmazás szabályainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Az összfegyvernemi harc alapjai, a NATO vegyivédelmi rendszereinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvető feladatai végrehajtásában, értve azok
helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az összfegyvernemi harc alapjainak megismerése, támadás, védelem
A vegyivédelem rendszerei a NATO tagországok hadseregeiben
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
A különböző rendeltetésű vegyivédelmi alegységek vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvető feladatai végrehajtásában, értve azok
helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Kezeli a szakalegységnél rendszeresített kommunikációs eszközöket
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladatának végrehajtását
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védelmi szakfeladatainak
Irányítja a beosztott szakállomány feladatának végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás (színérzékelés)
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 55%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ABV-védelmi alegységek helye, szerepe a Magyar Honvédség rendszerében
Az általános mentesítő raj
A vegyi-, sugárfelderítő raj
Különböző rendeltetésű vegyivédelmi alegységek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Megelőző tűzvédelmi alapismeretek, tűzoltó szakharcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvető feladatai végrehajtásában, értve azok
helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védelmi szakfeladatainak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kockázatvállalás
Látás (színérzékelés)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Telephely
Terep
Képzési idő:
5 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megelőző tűzvédelmi ismeretek
A tűzoltó szakharcászati alapismeretek, vonulás, felderítés, oltás, oltási utómunkálatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Légi sugárfelderítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ABV-védelmi támogatás alapvető feladatai végrehajtásában, értve azok
helyét az összfegyvernemi harc rendszerében
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védelmi szakfeladatainak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légi sugárfelderítés megszervezése, végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

765. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/2183-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/2183-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alakulat történetének, az alegység állománytáblájának és az első beosztás
feladatainak megismerése, begyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a beosztott szakállomány feladatának végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Alkalmazza a rendszeresített ABV-védelmi eszközöket
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladatának végrehajtását
Rendeltetésszerűen alkalmazza az ABV-védelmi szakanyagokat
Részt vesz az összfegyvernemi alegységek ABV-védelmi szakfeladatainak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászat
B típus Vegyivédelmi technikai eszközök kezelése
A típus Mérgező és radiológiai anyagok
B típus Anyagi, technikai biztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
1. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás (színérzékelés)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első betöltendő beosztás megismerése
Az alegység vezetői és beosztott állományának megismerése
Részvétel az alegység kiképzési feladatainak tervezésében, szervezésében és annak
végrehajtásában
Foglalkozási jegyek készítése, és a foglalkozások levezetése előljárói felügyelet mellett
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
elektronikai hadviselés) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

766. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

767. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

768. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

769. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
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A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

772. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

773. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

774. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

775. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

776. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

777. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

778. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

779. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai

2609

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
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Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
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A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és vezeti az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos szaktevékenységeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazó képesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Információk önálló rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés fogalma, célja, felosztása
Az elektronikai hadviselés kialakulása, szerepe a korszerű háborúban
A NATO haderőiben alkalmazott egyezményes jelek, csapat- és egyéb jelzések
Az elektronikai objektumok és eszközök felderítése
Az elektronikai felderítés fogalma, fajtái
A rádióelektronikai felderítési ismérvek fogalma, csoportosítása
A rádió- és rádiótechnikai felderítés
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Az alegységek szervezete, főbb fegyverzete, hasonlóságok és különbségek
A rendszeresített technikai eszközök ismerete
Szervezési alapelvek
Az elektronikai ellentevékenység fogalma, alapelvei
A hamis célok létrehozása
Az elektro-optikai felderítő eszközök
Az elektronikai védelem fogalma, célja és fő területei
Az elektronikai eszközök áruló jelei
A felderítés elleni védelem
Az elektronikai hadviselés a szárazföldi csapatok és a légierő harctevékenységében
Az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos tevékenységek különböző időszakokban
Az elektromágneses összeférhetőség biztosításának alapelvei
A rádióelektronikai ellenőrzés célja, módszerei és eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai híradás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és vezeti az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos szaktevékenységeket
Végzi a meghatározott (kijelölt) rádióforgalmi rendszerek felderítését, helyének
meghatározását, lehallgatását, lefogását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezőképesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az összeköttetés és híradás fogalma
A híradás helye, szerepe a vezetésben
A híradással szemben támasztott követelmények és megvalósításuk módjai
A különböző típusú híradás (pl.. rádió, rádió relé, vezetékes) megszervezésének elvei,
A hírrendszerben alkalmazott rádió- és rádió relé készülékek általános jellemzése és
alkalmazásuk szintje
A rádióközpontok felosztása, jellemzése
A híradó hálózatok és hírközpontok fogalma és fajtái
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A jármű kezelőszemélyzet kötelmei a jármű menethez és harchoz történő előkészítése és a
jármű mozgása során
A jármű tüzelőállás és fedezék kiépítésének, elfoglalásának, valamint a jármű álcázásának
gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselési erők harci alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi és végrehajtja a szaktechnikai eszközök személyi állománya szakharcászati
kiképzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Szervezőképesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek rendeltetése, szervezet és harci lehetőségei
Az alegységek harci alkalmazása
A mindenoldalú biztosítás
A szakmai szolgálati személyek kötelmei, az általuk vezetett munkaokmányok
A menet megszervezése, előkészítése, a települési hely elfoglalásának feladatai
A parancsnokok jelentéseinek tartalma, továbbításának módjai, követelményei
A szakállomások személyi állománya és azok feladatai
Az állomások üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági
rendszabályok
Az állomások tárolásának, kiszolgálásának szabályai
A térképek osztályozása
Helymeghatározás a térképeken Gauss Krüger és UTM-koordinátákkal
Lejtőszög és láthatóság megállapítása a térképen
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Az állomásparancsnok feladatai, menetek végrehajtása, körletek elfoglalása,
tevékenységének rendje
A parancsnok parancsnoki munkájának sajátosságai, parancsainak tartalma, felépítése,
harci okmányai, azok vezetésének rendje
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakharcászati zárófoglalkozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi és végrehajtja a szaktechnikai eszközök személyi állománya szakharcászati
kiképzését
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakharcászat
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
C típus Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek alkalmazása
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezőképesség
Motiválhatóság
Tömör fogalmazó képesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 35%
Műveletek gyakorlása 35%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Harckészültségi feladatok, a menet előkészítése, végrehajtása, a terep szemrevételezése
A telepítés előkészítése, a telepítési parancs kiadása, az állomások telepítése, álcázása
A híradás megszervezése
Szaktevékenység végzése
Jelentések összeállítása, továbbítása
Feladatok befejezése, értékelése
Az őrzés-védelmi feladatok megszervezése, begyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Vevőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző frekvenciatartományú vevőkészülékek rendeltetése, általános műszaki adatai,
vételtechnikai paraméterei
A vevőkészülékek üzembe helyezése, a kezeléssel kapcsolatos tudnivalók
A vevők kiegészítő berendezései
A vevőmunkahelyek és egységei karbantartásának, tárolásának szabályai
Felderítési és ellenőrzési feladatok végrehajtása
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A csatornalebontó eszközök
A magnetofon, az antennaerősítő, a kezelőpult, a tápegység
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Rádióelektronikai ellenőrző állomás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrző állomások rendszertechnikai felépítése, információs kapcsolatai, harcászattechnikai adatai
A vevők, számítógépek és konfiguráció rendeltetése, felépítése, szolgáltatásai
A rádióelektronikai ellenőrző rendszerekben előforduló kezelői feladatok, azok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselési ellentevékenység elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített rádiózavaró állomások főbb
harcászati- technikai adatai, működése, kezelőszervei, a bekapcsolás előtti alaphelyzet,
bekapcsolás, ellenőrzés műveletei
Az állomások kezelőszemélyzete és azok feladatai
A telepítési hely kiválasztása, a telepítési és bontási fogások
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
A települési hely kiválasztásával kapcsolatos követelmények
A települési hely kiválasztása, a rádiózavaró állomás telepítése, tájolása, üzembe
helyezése, beszabályozása, célok felderítése, követése, paramétereinek, jellegének
Az állomás bontása, az üzemeltetés nyilvántartása
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
A települési hely kiválasztásával kapcsolatos követelmények
A települési hely kiválasztása, a rádiózavaró állomás telepítése, tájolása, üzembe
helyezése, beszabályozása, célok felderítése, követése, paramétereinek, jellegének
Az állomás bontása, az üzemeltetés nyilvántartása
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselési ellentevékenység gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
C típus Híradástechnika
C típus Csapatkiképzés módszertana
B típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített rádiózavaró állomások főbb
harcászati- technikai adatai, működése, kezelőszervei, a bekapcsolás előtti alaphelyzet,
bekapcsolás, ellenőrzés műveletei
Az állomások kezelőszemélyzete és azok feladatai
A telepítési hely kiválasztása, a telepítési és bontási fogások
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
A települési hely kiválasztásával kapcsolatos követelmények
A települési hely kiválasztása, a rádiózavaró állomás telepítése, tájolása, üzembe
helyezése, beszabályozása, célok felderítése, követése, paramétereinek, jellegének
Az állomás bontása, az üzemeltetés nyilvántartása
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
A települési hely kiválasztásával kapcsolatos követelmények
A települési hely kiválasztása, a rádiózavaró állomás telepítése, tájolása, üzembe
helyezése, beszabályozása, célok felderítése, követése, paramétereinek, jellegének
Az állomás bontása, az üzemeltetés nyilvántartása
Az állomások karbantartásának szabályai, technikai kiszolgálás és betartandó
egészségvédelmi és biztonsági előírások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb EHV berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Automatizált vezetésipont komplexum és információs rendszer
Az állomás rendeltetése, részei, harcászat-technikai adatai, általános működése
Az információs rendszer rendeltetése, felépítése, szolgáltatásai
A komplexum telepítése, bontása
Üzemképesség ellenőrzése
A rádióelektronikai felderítő, zavaró és vezetésbiztosító eszközök rendeltetése, főbb
harcászat-technikai adatai
A kor kihívásának megfelelő új generációs EHV eszközök
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb EHV berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
C típus Híradástechnika
C típus Csapatkiképzés módszertana
B típus Szakharcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
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Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A komplexum telepítése, bontása
Üzemképesség ellenőrzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamos töltés
Egyszerű villamos áramkör felépítése és jellemzői
Áramerősség, villamos feszültség, Ohm-törvény, elektromos munka és teljesítmény
Villamos és mágneses mező
Anyagok viselkedése villamos és mágneses mezőben
A transzformátorok fajtái, felhasználása
Többfázisú rendszerek jellemzése
Félvezetők
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus eszközök és jellemzőik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Híradástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
EHC szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erősítők jellemzése
A hálózati tápegységek
A vevőkészülékek felépítése
Antenna illesztése, táplálása
Az elektromágneses hullámok terjedésének sajátosságai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

798. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/2184-06

Csapatkiképzés
módszertana

azonosítója

szk
szk
szk

351/4.1/2184-06
351/4.2/2184-06
351/4.3/2184-06

3
4
0

0
0
22

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

29

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatáselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatáselmélet helye, szerepe a pedagógia rendszerében
Az oktatás, a tanítás és a tanulás értelmezései
A képzés, kiképzés értelmezése
A korszerű ismeret lényege, elemei, követelményei
A jártasság, a készség, a képesség és a tudás értelmezései
A kiképzés tartalmának értelmezései, a tartalom megjelenési formái
A kiképzési terv kidolgozásának folyamata
A kiképzés folyamatának lényege, szakaszai
Az ismeretszerzés és a gyakorlati alkalmazás komplex fázisának összetevői
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A kiképzési folyamat megszervezésének területei
A kiképzés alapvető és egyéb szervezeti formái
A foglalkozások fajtái, típusai, levezetésük általános rendje
A kiképzés módszereinek fogalma, csoportosítása
Az előadás és a gyakorlás főbb metodikai eljárásai
Az előadás lényege, formái és követelményei
A szemléltetés célja, fajtái, módszertani követelményei
A gyakorlás módszerének kiemelt jelentősége, célszerű sorrendje, eredményességének
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
A csapatkiképzés rendszere, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség kiképzési rendszere, időszakai
A kiképzési rendszert meghatározó utasítások, intézkedések, azok követelményei
A kiképzés tervezésének folyamata
A kiképzés végrehajtásának általános jellemzői
Az elektronikai hadviselési alegységek kiképzésének rendszere, sajátos vonásai
A kiképzés tervezésének folyamata, alapdokumentumai
A foglalkozási jegy felépítése, kidolgozásának folyamata és követelményei
A kiképzési program előírásai, tartalma, követelményei
Kiképzési objektumok, oktatófilmek, segédeszközök
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
üzemeltetését és alegységszintű technikai kiszolgálását
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumokat készít
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzés módszertana
C típus Vezetéselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Alakulótér
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés és foglalkozások vezetése általános katonai és szakkiképzési ágakból
A foglalkozási jegy elkészítése, a foglalkozás anyagi, technikai előkészítése, a foglalkozási
helyek berendezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

799. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2184-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a meghatározott (kijelölt) rádióforgalmi rendszerek felderítését, helyének
meghatározását, lehallgatását, lefogását
Idegen hadseregek ismeretei, valamint a detektált jelek alapján felismeri és azonosítja a
különböző haditechnikai eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a
fegyvernemi besorolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakharcászat
B típus Elektronikai hadviseléstípus ismerete
C típus Híradástechnika
C típus Csapatkiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tömör fogalmazó képesség
Szervezőképesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
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Gyakorlóbázis
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csapatgyakorlat végrehajtása kijelölt alakulatnál
Szakbeosztásra történő felkészülés
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
harckocsizó) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

800. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

802. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

803. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

804. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

805. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

806. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
2680

Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

807. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

808. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

809. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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810. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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811. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

812. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

2701

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

813. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

814. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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815. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

816. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

817. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

818. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
2716

A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
2726

Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
2727

Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
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Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai

2730

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

823. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/2182-06

Tüzér ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/3.1/2182-06
351/3.2/2182-06
351/3.3/2182-06

4
0
0

0
6
0

0
0
8

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
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A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászat alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai műveletek és a haditevékenységek, a harc megvívásának alapjai
A haditevékenységek felosztása
A harc, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
Harcászati alapfogalmak (a csapás, a tűz, a manőver, az alakzat, a harcrend, a harc előtti
alakzat, a menetrend, a támogatás és az együttműködés)
A harckocsizó szakasz (-század, zászlóalj) szervezete, fegyverzete, harci lehetőségei
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) helye, szerepe, feladatai, harci lehetőségei
védelemben, támadásban, menetbiztosításban, nyugvásbiztosításban és felderítésben
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászat alapjainak gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harkocsiszakasz harc előtti és harcalakzatai
A harckocsiba és a harckocsiból szállás rendje
A harckocsikezelők kötelmei a harckocsi harckésszé és menetkésszé helyezésekor
Az alegység vezetési jelek, jelzések és parancsok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi harcvezetésének alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Harcparancs kidolgozása irányítással 20%
A harckocsi parancsnok által a harc előkészítése során készítendő vázlatok gyakorlása
irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi kezelőszemélyzet vezetése, harcának megszervezése, a harckocsiparancsnok
parancsnoki munkájának és harcparancsának általános tartalma
A harckocsi tüzének megszervezése
A harckocsiparancsnok által a harc előkészítése során készítendő vázlatok és azok
A harckocsi kezelőszemélyzet tevékenységének vezetése támadásban, védelemben, menetés nyugvásbiztosításban, felderítésben, nyugvásban és menetben
A felderített célok megsemmisítésének sorrendje
A harckocsi tüzének vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) feladatainak és harceljárásainak elmélete a
haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) harceljárásai, harcának lefolyása
A harckocsi tüzelőállás, szakasztámpont műszaki berendezése
A támadó és védelmi harc megvívása bonyolult viszonyok között (éjszaka, erdős-hegyes
terepen, helységharcban, télen)
A harckocsi harcának megvívása védelemben és támadásban nappal és éjszaka
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A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai a biztosító
tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés, megtévesztés, ABVvédelem) során
A harckocsi kezelőszemélyzet tevékenysége felderítésben, menet- és nyugvásbiztosításban
A lesállás, a terepkutató harcjármű és a nyugvásbiztosító raj tevékenysége
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai a harci
kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való ellátás,
feltöltés során) kapcsolatban
A harckocsi kezelőszemélyzet tevékenysége, a beosztottak feladatai kiegészítő
tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) feladatainak és harceljárásainak gyakorlása
a haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai
tevékenységének megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) harceljárásai, harcának lefolyása
A harckocsi tüzelőállás, szakasztámpont műszaki berendezése
A támadó és védelmi harc megvívása bonyolult viszonyok között (éjszaka, erdős-hegyes
terepen, helységharcban, télen)
A harckocsi harcának megvívása védelemben és támadásban nappal és éjszaka
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai a biztosító
tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés, megtévesztés, ABVvédelem) során
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A harckocsi kezelőszemélyzet tevékenysége felderítésben, menet- és nyugvásbiztosításban
A lesállás, a terepkutató harcjármű és a nyugvásbiztosító raj tevékenységének gyakorlása
A harckocsi kezelőszemélyzet (-szakasz) tevékenysége, a beosztottak feladatai a harci
kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való ellátás,
feltöltés során) kapcsolatban
A harckocsi kezelőszemélyzet tevékenysége, a beosztottak feladatai kiegészítő
tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi küzdőtere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A küzdőtér rendeltetése, felépítése, az ágyú, géppuskák, töltőautomata, stabilizátor,
irányzó- és figyelőműszerek, atomvédelmi berendezés, toronyforgató és rögzítő
berendezés, rádiókapcsoló, világításkapcsolók és más berendezések elhelyezése a
A búvónyílások nyitásának és zárásának szabályai
2. tananyagelem
2752

A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsiágyú
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsiágyú rendeltetése, harcászattechnikai jellemzése, fő részei, a fő részek
elhelyezése, működése, kezelése
Az ékzár ki- és beszerelése, az elsütőszerkezet szét- és összeszerelése
Folyadékfék és léghelyretoló, elsütőszerkezet, zárnyitó, zárcsukó szerkezet, bölcső,
füstgázelszívó berendezés felépítése, működése
Az ágyú kezelése, töltése, ürítése
Az ágyú kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi géppuskák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi géppuskák rendeltetése, harcászattechnikai jellemzése, felépítése, működése
és kezelése
A géppuskák töltése és ürítése, ki- és beszerelése, részleges szét- és összeszerelése, a
géppuskák hevederezésének szabályai
A géppuskák kezelésekor betartandó biztonsági rendszabályok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi irányzó- és figyelőműszerek, távmérők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nappali és éjszakai irányzó- és figyelőműszerek felépítése, működése és kezelése
Távolságmérő működése, kezelése
A lézertávmérő használatakor betartandó biztonsági rendszabályok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsiágyú kezelése, ékzár ki- és beszerelése; harckocsi-géppuskák kezelése kiés beszerelése; irányzó- és figyelőműszerek, távmérők kezelése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A harckocsiágyú kezelésének, töltésének, ürítésének és az ékzár ki- és beszerelésének,
valamint az elsütőszerkezet szét- és összeszerelése felügyelet melletti irányított gyakorlása
A harckocsi géppuskák kezelésének, töltésének, ürítésének és részleges szét- és
összeszerelésének, valamint hevederezésének felügyelet melletti irányított gyakorlása 35%
A nappali és éjszakai irányzó- és figyelőműszerek, valamint a távolságmérő kezelésének
felügyelet melletti irányított gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsiágyú működése, kezelése
Az ékzár ki- és beszerelése, az elsütőszerkezet szét- és összeszerelése
Folyadékfék és léghelyretoló, elsütőszerkezet, zárnyitó, zárcsukó szerkezet, bölcső,
füstgázelszívó berendezés felépítése, működése
Az ágyú kezelése, töltése, ürítése
Az ágyú kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
A harckocsi géppuskák működése és kezelése
A géppuskák töltése és ürítése, ki- és beszerelése, részleges szét- és összeszerelése, a
géppuskák hevederezésének szabályai
A géppuskák kezelésekor betartandó biztonsági rendszabályok
A nappali és éjszakai irányzó- és figyelőműszerek működése és kezelése
Távolságmérő működése, kezelése
A lézertávmérő használatakor betartandó biztonsági rendszabályok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsifegyverekhez rendszeresített lőszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyagigénylési okmányokat tölt ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
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A fegyverzeti anyagok, eszközök és veszélyes anyagok igényléséhez, felhasználásának
nyilvántartásához és az elszámolásához szükséges okmányok kitöltésének feladattal
vezetett gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsifegyverekhez rendszeresített lőszerek rendeltetése, felépítése, működése,
hatásadatai
A rendszeresített gyújtók, azok működése
A harckocsi lőszerjavadalmazása
A lőszerek kezelése, a lőszerjavadalmazás málházása
A lőszerek kezelésekor és málházásakor betartandó biztonsági rendszabályok
A fegyverzeti anyagok és eszközök igénylésének, felvételének, tárolásának, szállításának
és a velük történő elszámolásának szabályai
A veszélyes anyagok igénylésének, felhasználásának és az elszámolásnak a rendje
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi stabilizátora
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stabilizátor fő részei, elhelyezésük a harckocsiban, működésük
A toronyforgató berendezés felépítése, működése
A stabilizátor és toronyforgató berendezés működése, különböző üzemmódokban
A kezelők feladatai a stabilizátor és a toronyforgató berendezés bekapcsolása előtt
A stabilizátor, toronyforgató berendezés, parancsnoki célmegjelölő be- és kikapcsolása,
működtetése különböző üzemmódokban
A stabilizátor üzemeltetése közben előforduló meghibásodások és azok elhárítása
A stabilizátor kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A töltőautomata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A töltőautomata fő részei, elhelyezése a harckocsiban, működése és karbantartásának
szabályai
Az előforduló egyszerűbb meghibásodások felismerése és elhárítása
A töltőautomata kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi-stabilizátor és a töltőautomata kezelésének és működtetésének
gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A stabilizátor, toronyforgató berendezés, parancsnoki célmegjelölő be- és kikapcsolása,
működtetésének felügyelet melletti irányított gyakorlása különböző üzemmódokban 50%
A kezelők feladatainak felügyelet melletti irányított gyakorlása a forgó lőszerszállító
bemálházásakor, automata és kézi töltéskor 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a stabilizátor és a toronyforgató berendezés bekapcsolása előtt
A stabilizátor, toronyforgató berendezés, parancsnoki célmegjelölő be- és kikapcsolása,
működtetése különböző üzemmódokban
A stabilizátor üzemeltetése közben előforduló meghibásodások és azok elhárítása
A stabilizátor kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
A kezelők feladatai a forgó lőszerszállító bemálházásakor, automata és kézi töltéskor
Az előforduló egyszerűbb meghibásodások felismerése és elhárítása
A töltőautomata kezelése közben betartandó biztonsági rendszabályok
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckocsi küzdőterének és fegyverzetének menetkésszé és harckésszé tétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A "Harchoz!" és a "Harctól!" vezényszó végrehajtásának felügyelet melletti irányított
gyakorlása a küzdőtér, és a fegyverzet menetkésszé tételében 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A "Harchoz!" vezényszó végrehajtásának tartalma az éjjellátó készülékek, valamint a
stabilizátor bekapcsolásával és anélkül
A "Harctól!" vezényszó végrehajtása, a küzdőtér, fegyverzet menetkésszé tételében
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Beszabályozás, belövés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Beszabályozza, beszabályoztatja a harckocsi fegyvereket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A beszabályozás, belövés műveleteinek felügyelet melletti irányított gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irányzó- és figyelőműszerek, az oldalszintező beszabályozásának, a párhuzamosított
géppuska, a betétcső belövésének szükségessége, időszakossága, a beszabályozáshoz és
belövéshez szükséges eszközök
Az oldalszintező holtjátékának ellenőrzése, az oldalszintező beszabályozása
A nappali és az infra iránytávcső, valamint a harckocsiparancsnok éjjellátó készülékének
beszabályozása távoli pontra
A betétcső és a géppuska belövése
Az irányzó- és figyelőműszerek beszabályozásának, a géppuska belövés pontosságának
ellenőrzése, ellenőrző céllapon
Az infra irányzótávcső beszabályozása távoli pontra éjszaka
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

831. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/2185-06

szk
Haditechnika/Harcjármű típus- és
szk
üzemeltetési ismertek szk
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0

0
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0
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0
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0

6

0
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gyakorlati

megnevezése

elméleti
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elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai ismeretek, a harckocsi málházása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi rendeltetése, harcászati-technikai jellemzői, típussajátosságai, általános
felépítése és alkalmazási lehetőségei
A harckocsi felszerelései, tartozékai és szerszámzata
A tartozékok, szerszámok és tartalék alkatrészek, az egyéni fegyverek és felszerelések, a
lőszerek berakása, rögzítése
A technikai kiszolgálás során alkalmazandó karbantartó eszközök kezelésnek elsajátítása
és anyagok bemutatása
A páncéltesten és tornyon lévő nyílások rendeltetése, a nyílászárók kezelési szabályai
A vezető-, a küzdő-, a motor- és erőátviteli tér, valamint a futómű jellemzése, a
fődarabok, berendezések rendeltetése, elhelyezkedése és kezelésük szabályai
Az ellenőrző-, mérőműszerek, a belső beszélő berendezés, a figyelőműszerek, az
elektromos és különleges berendezések rendeltetése, elhelyezkedése és kezelési szabályai
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A motor és kiszolgáló rendszereinek rendeltetése, elhelyezkedése és kezelésük szabályai
A harckocsi igénybevételének, üzemeltetésének rendje és általános szabályai
A harckocsi technikai kiszolgálásának rendeltetése, rendszere, fajtái, időszakossága és
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek üzemeltetési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A harcjármű alegységszintű technikai kiszolgálásának felügyelet melletti irányított
begyakorlása 50%
A harcjármű fő szerkezeti elemeinek ellenőrzésének, felügyelet melletti karbantartásának
irányított gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi fő szerkezeti egységei ellenőrzésének és feltöltésének rendje
Az ellenőrzési és feltöltési helyek
A harckocsi technikai kiszolgálásának rendszere
Az alegységnél végrehajtásra kerülő technikai kiszolgálás műveleteinek tartalma és azok
fogásai
Az igénybevétel előtti, alatti és utáni technikai kiszolgálás műveletei, azok megszervezése,
valamint irányítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek vontatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a harckocsi alkalmazásának, kiszolgálásának szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A harcjármű vontatáshoz történő előkészítésének felügyelet melletti irányított gyakorlása
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sérült, üzemképtelen harckocsik vontatáshoz történő előkészítése
A vontatás szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ballisztika fogalma és fajtái
A lövés jelensége, lefolyása, időszakai, jellemzői
A lövedék kezdősebessége, ölő és átütő hatása, azok ismeretének gyakorlati jelentősége
A lövedék mozgása és a lövedék mozgását befolyásoló tényezők
A röppálya kialakulása
A röppálya elemei
A pásztázás, a pásztázó lövés, a pásztázott-, a fedett- és a holttér
A lövedékszórás, a lövés pontossága és a találati valószínűség
A tüzelés normál feltételi
A célzás, irányzás
Az irányzék és a célpont megválasztása a tüzelés normál feltételek során történő
tüzeléskor
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A tüzelés szabályai változatlan és változó céltávolság esetén, valamint különleges
viszonyok (légi célokra és ejtőernyősökre, el-, át- és hézaglövés) között géppuskával és
ágyúval nappal és éjszaka
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakutasítás-ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakutasítás felépítése és tartalma
A lőgyakorlatok végrehajtásának a rendje
A lőszer kiosztásának és a lőszerelszámolás rendje
A figyelő, a lőszeres, a lőgyakorlat-vezető és a lőtérügyeletes feladatai
A lövészet során betartandó biztonsági rendszabályok, szolgálati személyek
A lőgyakorlatok leírása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelőkészítő foglalkozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a harckocsi lőgyakorlatokon
Alkalmazza a lőkiképzési segédeszközöket, szimulációs berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak irányított felügyelet melletti begyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Figyelés-távbecslés
Célfelderítési gyakorlatok
A lőgyakorlatok alaki végrehajtásának begyakorlása
A kézigránát 1/b előkészítő dobógyakorlatok végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Lövészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja egyéni lőfeladatait, részt vesz a harckocsi tüzének megszervezésében és
Tűzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harckocsiba épített fegyverekkel a tüzelési
fogások, biztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi rendszabályok betartásával
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a harckocsi lőgyakorlatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak felügyelet melletti önálló végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előírt lőgyakorlatok végrehajtása harckocsifegyverekkel
A kézigránát 1/b éles dobógyakorlatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichológiai és módszertani alapismertek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az érzékelés, az észlelés, a közvetett megismerés (a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás
és a képzelet), a motiváció jelentősége az ismeretszerzési folyamatok során
Az érzelmek hatása a tanulásra
Az akarati cselekvés
A figyelem fenntartásának lehetőségei
Az oktatás, a tanulás, a tanítás értelmezése
A képesség, a jártasság és a készség típusai, fajtái, előnyeik és hátrányaik, valamint
jelentőségük a katonai kiképzésben
A módszer fogalma és a módszerek felosztása, a módszerek megválasztása és a
módszertani munka
A képzés során alkalmazott módszerek (előadás, magyarázat, beszélgetés, vita,
szemléltetés, gyakorlás, ismétlés)
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A katonai kiképzés tartalma és folyamata
A tananyag kiválasztása
A kiképzési folyamat szakaszai
A kiképzési folyamat alapvető fázisai: az ismeretszerzés és az ismeretek gyakorlati
Az érzéki és logikai megismerés alapjai, alkalmazása a katonai kiképzésben
A kiképzési folyamat átfogó fázisai: a rendszerezés-rögzítés és az ellenőrzés-értékelés
Az ellenőrzés-értékelés funkciói, az ellenőrzés módjai, hatékonysága, az értékelés módjai
A kiképzés szervezeti és munkaformái: a frontális, a csoportos és az egyéni munka, azok
előnyei, hátrányai, valamint alkalmazhatóságuk a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés módszertani elemei, azok fajtái, formái és sajátosságai
Az oktatási eszközök lényege, alkalmazásuk jelentősége, csoportosításuk, az eszközök
megválasztását befolyásoló tényezők
Az oktatási eszközök a katonai kiképzésben
Az oktatási eszközök alkalmazása során betartandó módszertani szabályok, és az
információhordozókkal szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és megszervezi a
foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A katonai kiképzéshez szükséges okmányok elkészítésének felügyelet melletti feladattal
vezetett irányított gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alap-, az alapozó, a szak- és a kötelék kiképzés helye, szerepe a katonai kiképzés
keretében
A katonai kiképzés kiképzési ágai és azok sajátosságai
A katonai kiképzés módszer- és eszközrendszere
A katonai kiképzés bázisai
A katonai kiképzés tervezése, szervezése és okmányai alegységszinten
A rajparancsnok helye, szerepe a kiképzési folyamatban
A rajparancsnokkal szemben támasztott követelmények a kiképzés területén
A foglalkozásra történő felkészülés rendje, a rajparancsnok tevékenysége a foglalkozás
előtt, alatt és a foglalkozást követően
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A foglalkozási jegy (rajparancsnoki feljegyzés) formája, tartalma, elkészítésével szemben
támasztott követelmények, jelentősége a foglalkozás vezetésével kapcsolatban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és megszervezi a
foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Különböző kiképzési foglalkozások vezetése felügyelet és ellenőrzés mellett 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Gyakorlóbázis
Lőtér
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános katonai kiképzés kiképzési ágai, valamint azok ismeretanyagának jelentősége
Felkészülés foglakozás vezetésére és foglalkozás vezetése az általános katonai kiképzés
(műszaki, híradó, tereptan és vegyivédelmi) kiképzési ágaiból
A harcászat kiképzési ág sajátosságai
A harcászat foglalkozások előkészítése, vezetése és értékelése, valamint a foglalkozások
során betartandó biztonsági rendszabályok
Felkészülés foglakozás vezetésére és foglalkozás vezetése harcászatból, mozgásmódok
terepen, alakzat felvétele, alakzat és irányváltoztatás, támadás és védelem tárgykörökből
A lőkiképzés kiképzési ág sajátosságai, és ágai
A lőkiképzés foglalkozások előkészítése, vezetése és értékelése, valamint a foglalkozások
során betartandó biztonsági rendszabályok
Felkészülés foglakozás vezetésére és foglalkozás vezetése lőkiképzésből, tüzelési fogások
és szabályokból, valamint fegyverzettechnikai ismeretek tárgykörökből

2768
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2185-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatgyakorlat végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
B típus Lőkiképzés
C típus Haditechnika
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi rendjében történő, aktív önálló részvétel
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai csapatgyakorlat ideje alatt a fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi
rendjének megfelelően részvétel a napi élet irányításában, foglalkozások vezetésében és
egyéb tevékenységekben
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
könnyűlövész) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

836. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

837. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

838. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

839. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06
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kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

840. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

841. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme

2792

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

842. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

843. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

844. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

845. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

846. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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847. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

848. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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849. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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850. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni

2815

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

851. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
műveletek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/17.1/0789-06
351/17.2/0789-06
351/17.3/0789-06
351/17.4/0789-06
351/17.5/0789-06
351/17.6/0789-06
351/17.7/0789-06

10
4
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

25

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
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A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
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Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
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A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövész harcászat alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai műveletek és a haditevékenységek, a harc megvívásának alapjai
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
Harcászati alapfogalmak (a csapás, a tűz, a manőver, az alakzat, a harcrend, a harc előtti
alakzat, a menetrend, a támogatás és az együttműködés)
A gépesített (könnyű) lövészraj (-szakasz, -század, zászlóalj) szervezete, fegyverzete,
harci lehetőségei
2856

A gépesített (könnyű) lövészraj, -szakasz helye, szerepe, feladatai, harci lehetőségei
védelemben, támadásban, menetbiztosításban, nyugvásbiztosításban és felderítésben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövész harcászat alapjainak gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövészszakasz (raj) harc előtti és harcalakzatai
A gépesített lövészrajparancsnok és a beosztott fegyverkezelők kötelmei
Az alegység-vezetési jelek, jelzések és parancsnok
A raj harcrendjének felvétele, alakzat és irányváltoztatás
A harcjárműre és a harcjárműről szállás rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített lövészraj harcvezetésének alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Harcparancs kidolgozása irányítással 20%
A gépesített (könnyű) lövészrajparancsnok által a harc előkészítése során készítendő
vázlatok gyakorlása irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövészraj vezetése, harcának megszervezése, a rajparancsnok
parancsnoki munkájának és harcparancsának általános tartalma
A gépesített (könnyű) lövészraj tűzrendszerének megszervezése
A gépesített (könnyű) lövészrajparancsnok által a harc előkészítése során készítendő
vázlatok és azok tartalma
A gépesített (könnyű) lövészraj tevékenységének vezetése támadásban, védelemben, menetés nyugvásbiztosításban, felderítésben, nyugvásban és menetben
A felderített célok megsemmisítésének sorrendje
A gépesített (könnyű) lövészraj tüzének vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövészraj (-szakasz) feladatainak és harceljárásainak elmélete a
haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövészraj (-szakasz) harceljárásai, harcának lefolyása, a raj és a beosztottak
feladatai, tevékenysége támadó és védelmi harc során
A rajállás, szakasztámpont műszaki berendezése
A támadó és védelmi harc megvívása bonyolult viszonyok között (éjszaka, erdős-hegyes
terepen, helységharcban, télen)
A gépesített (könnyű) lövészraj harcának megvívása védelemben és támadásban nappal és
éjszaka
A gépesített lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
A gépesített (könnyű) lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a
biztosító tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés,
megtévesztés, ABV-védelem) során
A gépesített (könnyű) lövészraj tevékenysége felderítésben, menet- és
nyugvásbiztosításban
A gépesített lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a harci
kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való ellátás,
feltöltés során) kapcsolatban
A gépesített lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai kiegészítő
tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövészraj (-szakasz) feladatainak és harceljárásainak
gyakorlása a haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harc, harccal kapcsolatos, és nem háborús katonai tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Terep
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövészraj (-szakasz) harceljárásai, harcának lefolyása, a raj és a beosztottak
feladatai, tevékenysége támadó és védelmi harc során
A rajállás, szakasztámpont műszaki berendezése
2859

A támadó és védelmi harc megvívása bonyolult viszonyok között (éjszaka, erdős-hegyes
terepen, helységharcban, télen)
A gépesített (könnyű) lövészraj harcának megvívása védelemben és támadásban nappal és
éjszaka
A gépesített lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
A gépesített (könnyű) lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a
biztosító tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés,
megtévesztés, ABV-védelem) során
A gépesített (könnyű) lövészraj tevékenysége felderítésben, menet- és
nyugvásbiztosításban
A lesállás, a rajtaütés, a terepkutató raj (harcjármű) és a nyugvásbiztosító raj
A gépesített lövészraj (-szakasz) tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a harci
kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való ellátás,
feltöltés során) kapcsolatban
A gépesített lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai kiegészítő
tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

865. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverek és optikai eszközök rendszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverek osztályozása
A gyalogsági fegyverek felépítése és fejlődésének története
A fegyverek rendszertana
A fegyverek főrészei, működési, reteszelési, adogatási elvek, ismétlő, elsütő, biztosítási
rendszerek
A gyalogsági fegyverekhez alkalmazott lőszerek felépítése, jellemzése, jelzései, kezelésük
rendszabályai
A harcjármű fegyverek szerkezetei
A mechanikus optikai és elektronoptikai műszerek rendszerezése, szerkezete, felépítése,
működési elvei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági fegyverek anyag- és típusismeretének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített gyalogsági fegyverek (pisztoly,
géppisztoly, gépkarabély, géppuska, távcsöves puskák és kézi páncélelhárító fegyver)
anyagismerete
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített gyalogsági fegyverek
rendeltetése, jellemzése, harcászat-technikai adataik, fő részeik és azok rendeltetése,
A rendszeresített távcsövek, gyalogsági fegyverek nappali és éjszaki optikai irányzékainak
rendeltetése, felépítése, szállemezképe
A gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelése, előkészítése tüzeléshez, és tüzelés közben
előforduló akadályok elhárítása
A rendszeresített kézigránátok rendeltetése, jellemzőik, harcászat-technikai adataik,
működésük és élesítésük szabályai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági fegyverek anyag- és típusismeretének gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelésének irányított gyakorlása 30%
Gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelésének önálló, felügyelet melletti gyakorlása
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelése, előkészítése tüzeléshez, és tüzelés közben
előforduló akadályok elhárítása
A rendszeresített kézigránátok rendeltetése, jellemzőik, harcászat-technikai adataik,
működésük és élesítésük szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcjármű toronyfegyvereinek anyag- és típusismeretének elmélete, küzdőtér
ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített harcjárművek
toronyfegyvereinek anyagismerete: rendeltetésük, jellemzésük, harcászat-technikai
adataik, fő részeik és azok rendeltetése, működésük, lőszerek
A harcjármű toronyfegyvereinek szét- és összeszerelése
A harcjármű toronyfegyvereinek be- és kiszerelése a harcjárműbe
A harcjárművek irányzó és figyelő műszereinek rendeltetése, felépítésük, szállemezképük
A harcjármű küzdőterének felépítése, a fegyverzet, a figyelő- és irányzó műszerek
kezelőszerveinek ismerete
A harcjármű fegyvereinek előkészítése tüzeléshez
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcjármű toronyfegyvereinek anyag- és típusismeretének gyakorlata, küzdőtér
ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A harcjármű toronyfegyverek szét- és összeszerelésének irányított gyakorlása 30%
A harcjármű toronyfegyverek szét- és összeszerelésének önálló, felügyelet melletti
gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harcjármű toronyfegyvereinek szét- és összeszerelése
A harcjármű toronyfegyvereinek be- és kiszerelése a harcjárműbe
A harcjárművek irányzó és figyelő műszereinek rendeltetése, felépítésük, szállemezképük
A harcjármű küzdőterének felépítése, a fegyverzet, a figyelő- és irányzó műszerek
kezelőszerveinek ismerete
A harcjármű fegyvereinek előkészítése tüzeléshez
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek beszabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Beszabályozza, beszabályoztatja a lövész fegyvereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A harcjármű toronyfegyverek nappali és éjszakai irányzékai beszabályozásának irányított
begyakorlása 30%
A harcjármű toronyfegyvereinek és optikai irányzékai beszabályozásának, belövésének
irányított begyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített gyalogsági és harcjármű
toronyfegyverek, nappali és éjszakai irányzékok beszabályozási lehetőségei,
beszabályozásának rendje, a fegyverek belövésének előírásai
A fegyverek és optikai irányzékok beszabályozásának, belövésének végrehajtása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek tárolása és kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Irányítással és önállóan veszélyes és egyéb anyag igénylési okmányokat tölt ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A fegyverzeti anyagok és eszközök igényléséhez szükséges okmányok kitöltésének
feladattal vezetett gyakorlása 20%
A veszélyes anyagok igényléséhez, felhasználásának nyilvántartásához és az
elszámolásához szükséges okmányok kitöltésének feladattal vezetett gyakorlása 20%
A gyalogsági fegyverek és a harcjármű toronyfegyverei technikai kiszolgálásához
szükséges okmányok kitöltésének feladattal vezetett gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti anyagok és eszközök igénylésének, felvételének, tárolásának, szállításának
és a velük történő elszámolásnak a szabályai
A veszélyes anyagok igénylésének, felhasználásának és az elszámolásnak a rendje
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A fegyverzeti anyagok és fegyverek technikai kiszolgálásának rendszere, tagozódása,
tartalma
A gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek, irányzékok technikai kiszolgálásának
A gyalogsági fegyverek és a harcjármű toronyfegyverei technikai kiszolgálásának
megszervezése, vezetése, végrehajtása és okmányolása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek típusismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített harcjárművek rendeltetése,
jellemzése, szerkezeti felépítése
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített harcjármű motorja, a motor
levegő, üzemanyagellátó-, kenő-, hűtő-, előmelegítő rendszere és hidegindító berendezése
A harcjármű erőátviteli rendszere, tengelykapcsolója, nyomatékváltója, osztóműve,
kardánrendszere, kiegyenlítőműve, futóműve, fékrendszere és felfüggesztése
A harcjármű elektromos, különleges, szűrő-szellőző és úszást biztosító berendezése,
valamint tűzoltó rendszere
A fő szerkezeti egységek rendeltetése, jellemzése, feltöltésükhöz alkalmazott anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek üzemeltetési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A harcjármű alegységszintű technikai kiszolgálásának begyakorlása 50%
A harcjármű fő szerkezeti elemei ellenőrzésének, karbantartásának gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített (könnyű) lövész alegységeknél rendszeresített harcjárművek fő szerkezeti
egységei ellenőrzésének és feltöltésének rendje
Az ellenőrzési és feltöltési helyek
A harcjárművek technikai kiszolgálásának rendszere
Az alegységnél végrehajtásra kerülő technikai kiszolgálás műveleteinek tartalma és azok
fogásai
A harcjárművek igénybevételének szabályai
Az igénybevétel előtti, alatti és utáni technikai kiszolgálás műveletei, azok megszervezése,
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek vontatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a lövészraj harci-technikai eszközei alkalmazásának, kiszolgálásának
szervezésében és irányításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A harcjármű vontatáshoz történő előkészítésének felügyelet melletti irányított gyakorlása
A harcjármű csőrlőzéshez történő előkészítésének felügyelet melletti irányított gyakorlása
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harcjármű csörlőművének rendeltetése, használatának szabályai
A sérült, üzemképtelen harcjárművek vontatáshoz, önvontatáshoz történő előkészítése
A vontatás szabályai
A csörlőmű használata, a vontatás gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ballisztika fogalma és fajtái
A lövés jelensége, lefolyása, időszakai, jellemzői
A rakétaelven működő fegyverek lövésjelensége
A lövedék kezdősebessége, ölő és átütő hatása, azok ismeretének gyakorlati jelentősége
A cső szilárdsága, elhasználódása és élettartama
A lövedék mozgása és a lövedék mozgását befolyásoló tényezők
A röppálya kialakulása
A röppálya elemei
A pásztázás, a pásztázó lövés, a pásztázott-, a fedett- és a holttér
A lövedékszórás, a lövés pontossága és a találati valószínűség
Távolság-meghatározás módjai
A vonás katonai alkalmazása
A távolságbecslés
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A tüzelés normál feltételi
A célzás, irányzás
Az irányzék és a célpont megválasztása a tüzelés normál feltételek során történő
tüzeléskor
A tüzelés szabályai bonyolult viszonyok között (célhelyszöggel, mozgó célra, mozgásban,
harcjármű lőrésből, légi célokra és ejtőernyősökre, éjszaka történő tüzelés, el-, át- és
hézaglövés) gyalogsági és harcjármű toronyfegyverekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakutasítás-ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakutasítás felépítése és tartalma
A lőgyakorlatok végrehajtásának a rendje
A lőszer kiosztásának és a lőszerelszámolás rendje
A figyelő, a lőszeres, a lőgyakorlat-vezető és a lőtérügyeletes feladatai
A lövészet során betartandó biztonsági rendszabályok, szolgálati személyek
A lőgyakorlatok leírása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelőkészítő foglalkozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a lövész lőgyakorlatokon
Alkalmazza a lőkiképzési segédeszközöket, szimulációs berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak irányított felügyelet melletti begyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelési fogások begyakorlása gyalogsági fegyverekkel különböző testhelyzetekben
Tüzelési fogások begyakorlása harcjármű toronyfegyverekkel
A kézigránát dobásának begyakorlása álló helyben különböző testhelyzetekből és mozgás
közben
Figyelés-távbecslés
Célfelderítési gyakorlatok
A lőgyakorlatok alaki végrehajtásának begyakorlása gyalogsági fegyverekkel és
harcjárművekkel
A kézigránát alap, 1/a és 2/a előkészítő dobógyakorlatok végrehajtása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Lövészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja egyéni lőfeladatait, részt vesz a lövészraj tűzrendszerének megszervezésében
és vezetésében
Tűzfeladatokat hajt végre a gyalogsági és a harcjárműbe épített fegyverekkel a tüzelési
fogások, a biztonsági, környezetvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásával
Különböző szolgálati személyek feladatait látja el a lövész lőgyakorlatokon
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak felügyelet melletti önálló végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előírt lőgyakorlatok végrehajtása gyalogsági és harcjármű toronyfegyverekkel
Raj éles kötelék lőgyakorlat végrehajtása
Az előírt kézigránát dobógyakorlatok végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichológiai és módszertani alapismertek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az érzékelés, az észlelés, a közvetett megismerés (a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás
és a képzelet), a motiváció jelentősége az ismeretszerzési folyamatok során
Az érzelmek hatása a tanulásra
Az akarati cselekvés
A figyelem fenntartásának lehetőségei
Az oktatás, a tanulás, a tanítás értelmezése
A képesség, a jártasság és a készség típusai, fajtái, előnyeik és hátrányaik, valamint
jelentőségük a katonai kiképzésben
A módszer fogalma és a módszerek felosztása, a módszerek megválasztása és a
módszertani munka
A képzés során alkalmazott módszerek (előadás, magyarázat, beszélgetés, vita,
szemléltetés, gyakorlás, ismétlés)
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A katonai kiképzés tartalma és folyamata
A tananyag kiválasztása
A kiképzési folyamat szakaszai
A kiképzési folyamat alapvető fázisai: az ismeretszerzés és az ismeretek gyakorlati
Az érzéki és logikai megismerés alapjai, alkalmazása a katonai kiképzésben
A kiképzési folyamat átfogó fázisai: a rendszerezés-rögzítés és az ellenőrzés-értékelés
Az ellenőrzés-értékelés funkciói, az ellenőrzés módjai, hatékonysága, az értékelés módjai
A kiképzés szervezeti és munkaformái: a frontális, a csoportos és az egyéni munka, azok
előnyei, hátrányai, valamint alkalmazhatóságuk a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés módszertani elemei, azok fajtái, formái és sajátosságai
Az oktatási eszközök lényege, alkalmazásuk jelentősége, csoportosításuk, az eszközök
megválasztását befolyásoló tényezők
Az oktatási eszközök a katonai kiképzésben
Az oktatási eszközök alkalmazása során betartandó módszertani szabályok és az
információhordozókkal szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és megszervezi a
foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A katonai kiképzéshez szükséges okmányok elkészítésének felügyelet melletti feladattal
vezetett irányított gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alap-, az alapozó, a szak- és a kötelék kiképzés helye, szerepe a katonai kiképzés
keretében
A katonai kiképzés kiképzési ágai és azok sajátosságai
A katonai kiképzés módszer- és eszközrendszere
A katonai kiképzés bázisai
A katonai kiképzés tervezése, szervezése és okmányai alegységszinten
A rajparancsnok helye, szerepe a kiképzési folyamatban
A rajparancsnokkal szemben támasztott követelmények a kiképzés területén
A foglalkozásra történő felkészülés rendje, a rajparancsnok tevékenysége a foglalkozás
előtt, alatt és a foglalkozást követően
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A foglalkozási jegy (rajparancsnoki feljegyzés) formája, tartalma, elkészítésével szemben
támasztott követelmények, jelentősége a foglalkozás vezetésével kapcsolatban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, és megszervezi a
foglalkozás anyagi-technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Különböző kiképzési foglalkozások vezetése felügyelet és ellenőrzés mellett 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Gyakorlóbázis
Lőtér
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános katonai kiképzés kiképzési ágai, valamint azok ismeretanyagának jelentősége
Felkészülés foglakozás vezetésére, és foglalkozás vezetése az általános katonai kiképzés
(műszaki, híradó, tereptan és vegyivédelmi) kiképzési ágaiból
A harcászat kiképzési ág sajátosságai
A harcászat foglalkozások előkészítése, vezetése és értékelése, valamint a foglalkozások
során betartandó biztonsági rendszabályok
Felkészülés foglakozás vezetésére, és foglalkozás vezetése harcászatból, mozgásmódok
terepen, alakzat felvétele, alakzat és irányváltoztatás, támadás és védelem tárgykörökből
A lőkiképzés kiképzési ág sajátosságai és ágai
A lőkiképzés foglalkozások előkészítése, vezetése és értékelése, valamint a foglalkozások
során betartandó biztonsági rendszabályok
Felkészülés foglakozás vezetésére, és foglalkozás vezetése lőkiképzésből, tüzelési fogások
és szabályokból, valamint fegyverzettechnikai ismeretek tárgykörökből
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

869. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/2186-06

Szakmai
csapatgyakorlat

azonosítója

szk

351/6.1/2186-06

0

0

30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2186-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatgyakorlat végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részfoglalkozás vezetőként foglalkozásokat vezet a szakasz-, századparancsnok
elgondolása szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Harcászat
B típus Lőkiképzés
C típus Haditechnika
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése, rajzolása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
A fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi rendjében történő aktív, önálló részvétel
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai csapatgyakorlat ideje alatt a fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi
rendjének megfelelően részvétel a napi élet irányításában, foglalkozások vezetésében és
egyéb tevékenységekben
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat
légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

870. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

871. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

872. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

873. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

874. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

2890

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

875. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

876. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

877. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

878. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
2909

Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

879. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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880. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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881. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
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A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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882. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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883. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója

sza

351/14.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai

2919

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

884. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

351/15.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell

2921

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

885. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

351/16.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
2944

Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal

2945

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

892. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/2182-06

Harckocsizó
ismeretek

azonosítója

szk
szk

351/2.1/2182-06
351/2.2/2182-06

6
0

0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0

16

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
2946

Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
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A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A légi támadóeszközök harceljárásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőelmélet
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légi támadóeszközök harceljárásai
Légi támadóeszközök feladat-végrehajtásának terepszakaszai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A lőelmélet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőelmélet
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légvédelmi rakétairányítási rendszerek, alapfogalmak
A légvédelmi rakétafegyvereknél értelmezett zónák (WEZ, MEZ, IZ, MZ stb..)
Rendszeresített rakétáknál alkalmazott rávezetési módszerek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzelés hatékonysága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőelmélet
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rádióelektronikai zavarok
Légi célok ellentevékenységei a túlélőképesség érdekében, hatásuk a megsemmisítés
eredményességére
Egyes és csoportos célok megsemmisítésének valószínűsége
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A lőelmélet alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lőelmélet
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
9 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés kezdőelemei
Üteg tüzelésének sajátosságai rádiózavarás viszonyai között
Tüzelés közeledő, távolodó és váratlanul felbukkanó célokra
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A technikai eszközök előkészítése harci alkalmazáshoz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonsági rendszabályok
Kezelőszervek alaphelyzete, rendeltetésük
Harci technikai eszközök menetből harci alkalmazáshoz való előkészítése, illetve
menethelyzetbe állítása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Harci alkalmazás (KUB)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelés előzetes előkészítésének mozzanatai
A tüzelés közvetlen előkészítésének mozzanatai
A rakéta indítóállványra töltése, ürítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Harci alkalmazás (Mistral,Igla)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Harchelyzetben felhasználja a lőelméleti ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzelés előzetes előkészítésének mozzanatai
A tüzelés közvetlen előkészítésének mozzanatai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Technikai kiszolgálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített technikai eszközök karbantartásának rendje, célja
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A légvédelmi rakéta és tüzér csapatok helye, szerepe a NATO-ban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Leírás készítése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az integrált légvédelmi rendszer (NATINEADS)
A NATINEADS „földi hálózata"
A légvédelmi rakéta, és tüzércsapatok rendeltetése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Repülőeszközök, légicélok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Repüléstechnikai alapfogalmak
Légi célok felosztása, felismerésének lehetőségei
Légi célok fedélzeti fegyverrendszerei, alkalmazásuk főbb jellemzői
Légi támadó eszközök típusismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A légvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem formái, fajtái
A légvédelem felépítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A légvédelmi alegység harctevékenysége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légvédelmi szakharcászat és vezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alkalmazott NATO rövidítések jelentése
GBAD erők készenléti kategóriái és azok tartalma, készenléti fokozatok (RS), a fegyver
ellenőrzési állapotok (WCS) fokok
Légvédelmi rakéta üteg harcvezetése; - centralizált, decentralizált vezetés ACO felvétele
SSTO, SSREP
Légvédelmi rakéta üteg (alegység) harcrendi elemei, ezek helyével szemben támasztott
követelménye
Légvédelmi rakéta üteg mozgása (MOVEMENT MESSAGE), a harcrend elfoglalása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

902. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéták, és tüzéreszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légvédelmi fegyverrendszerek felosztása
Légvédelmi rakéták működésének elve
Légvédelmi rakéták aerodinamikai felosztása általános felépítésük
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő, és vezetési eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttműködési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A K1P rendeltetése, kapcsolatai a többi technikai eszközzel
A rádiólokáció alapjai, irány- és távolságmérés
A légvédelmi rakétacsapatoknál alkalmazott felderítő eszközök
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
SHORAD-rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttműködési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az IGLA típusú légvédelmi rakéta fegyver
MISTRAL légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A KUB légvédelmi rakétakomplexum
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttműködési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
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Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A KUB légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése
A KUB légvédelmi rakétakomplexum főbb elemei
A KUB légvédelmi rakétakomplexum működése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiszolgáló eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Végrehatja és végrehajtatja az együttműködési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Leírás készítése 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A KIPSZ
A szállító-töltő gépjármű rendeltetése, felépítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

903. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai csapatgyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzési alapismeretek
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Műveletek gyakorlása 80%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A foglalkozási jegy
A foglalkozás előkészítésének feladatai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

904. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés pedagógiai alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beosztásában alkalmazza az alapvető légvédelmi szakharcászati ismereteket
Kezeli az alkalmazására bízott légvédelmi rakéta és tüzér technikai eszközöket
Részt vesz a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálásában és
üzemeltetésében
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzési alapismeretek
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részfoglalkozásvezetőként foglalkozások vezetése
Harci munka gyakorlása
Az eszközök kiszolgálásának gyakorlása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
A kiképzés tervezése, előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzési alapismeretek
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ellenőrzés, értékelés
Feladatszabás, visszacsatolás
A foglalkozási jegy
A foglalkozás előkészítésének feladatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/2187-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások tervezése és végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alegységek vezetésére vonatkozó ismereteket és szabályokat
Tervezi és szervezi alegysége harckiképzését
Oktatja a légvédelmi rakétatechnikai és tüzér eszközök jellemzőit és alkalmazási
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csapatkiképzési alapismeretek
C típus Technikai alapismeretek
C típus Kezelői alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
17 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részfoglalkozás-vezetőként foglalkozások vezetése
Ellenőrzés, értékelés
Feladatszabás, visszacsatolás

2980

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat műszaki)
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

905. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
2981

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

906. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

907. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

908. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
2988

Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

909. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

910. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

911. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

912. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal

3011

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

913. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

914. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

915. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok

3016

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

916. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
3018

A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

917. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója
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351/13.1/0789-06
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gyakorlati
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gyakorlati
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
3020

Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása

3021

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

918. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

919. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

920. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

921. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai

3032

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
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A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
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A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése

3040

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
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Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje

3053

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

929. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/2182-06

Légvédelmi rakétaés tüzér ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/4.1/2182-06
351/4.2/2182-06
351/4.3/2182-06

6
0
6

0
6
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
3062

A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki támogatás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás szerepe
Mozgástámogatás, mozgásakadályozás, túlélőképesség-fokozás, általános műszaki
támogatás alapelvei, fő feladatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alegységek vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetés rendje
A műszaki alegységparancsnok feladatköre
Vezetési eljárási módszerek
A kapcsolattartás rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki adatszerzés és felderítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki információk
Műszaki adatszerzés, az adatok értékelése
A terep értékelése
Műszaki felderítés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
A harctevékenységek műszaki támogatási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
UTASÍTÁS! A 12 tanórából legalább 6 tanórát az elméleti oktatásra kell fordítani!
Védelmi harctevékenység, halogató harctevékenység, támadó harctevékenység műszaki
támogatása
Egyéb harcmódok műszaki támogatási feladatai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános műszaki támogatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szükséghelyzeti vízellátás
Leszállóhelyek építése
Repülőtéri károk javítása
Közművek és építmények biztosítása, fenntartása
A fő ellátási útvonalak fenntartása
Tűzszerész feladatok végrehajtása
Vasutak és kikötők
ABV mentesítés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Módszertani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás feladataiban, azok prioritásának megfelelően a háborús
és nem háborús műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Módszertani alapfogalmak
A katonai kiképzés folyamata
A kiképzés általános módszerei
Foglalkozásokra való felkészülés, felkészítés
Foglalkozások előkészítése
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alegységek szakkiképzésének módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakkiképzés rendszere
A szakkiképzést szabályzó utasítások, intézkedések, programok, tervek
Módszertani követelmények a szakkiképzési foglalkozások előkészítésével kapcsolatban
Munkajegyek, foglalkozási jegyek, komplex levezetési tervek kidolgozásának rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

936. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Erődítés-álcázás: Alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
3073

Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erődítési munkák általános elvei, a munkákat befolyásoló tényezők
Az erődítési munkákba bevonható erők, eszközök
Az erődítési építmények fajtái, kiépítésük módjai, eszközei
Erődítési munkák munkavédelmi és természetvédelmi feladatai
Az álcázás alapvető módszerei, rendszabályai és eszközei
Rendszeresített álcázó eszközök
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Erődítés-álcázás: Gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lövészelemek, tüzelőállások kiépítése
Parancsnoki figyelők, fedezékek, óvóhelyek kiépítése
Álcázás részfeladatai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantás: Robbanóanyagok és töltetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Robbanóanyagok alkalmazásának lehetőségei
A robbanás alapfogalmai
Robbanóanyagok
Töltetek
Biztonsági rendszabályok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.4/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantás: Az iniciálás módjai, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendszeresített műszaki harcanyagokat
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 28%
Információk önálló rendszerezése 6%
Műveletek gyakorlása 66%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
UTASÍTÁS! A 18 tanórából legalább 6 tanórát az elméleti oktatásra kell fordítani!
Általános fogalmak
Tűzzel való gyújtás eszközei, segédeszközei
Villamos gyújtás eszközei, segédeszközei
Robbanózsinóros és villamos hálózatok típusai, készítésük szabályai
Szerelt töltet, robbanózsinóros és villamos hálózat kiépítése, robbantása
Biztonsági rendszabályok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.5/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantás: Szerkezeti elemek, talajok, kőzetek robbantása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fa , fém, beton, vasbeton szerkezeti elemek robbantásának módjai, a szükséges töltetek
számvetése
Talajok, kőzetek robbantásának módjai, a szükséges töltetek számvetése
Biztonsági rendszabályok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.6/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Robbantás: Robbantási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendszeresített műszaki harcanyagokat
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti elemek robbantása összpontosított, nyújtott és idom töltetek alkalmazásával
Talajrobbantás részfeladatainak végrehajtása
Erődítési építmények alapgödreinek kirobbantása
Biztonsági rendszabályok
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.7/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás: Alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki zárak fogalma, fajtái, alkalmazásuk általános elvei
A rendszeresített aknák, aknagyújtók és telepítő eszközök
Az aknamezők telepítésének módjai és szabályai
Út és folyópart aknásításának elvei, szabályai
Nem robbanó műszaki zárak fajtái, létesítésük elvei, eszközei
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.8/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás: Műszaki zárak telepítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
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Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített aknák egyenkénti telepítése, hatástalanítása
Aknamezők telepítése
Utak aknásítása
Nem robbanó műszaki zárak létesítése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.9/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás: Műszaki zárak leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Más államok hadseregeinek műszaki zárási elvei, fontosabb aknatípusaik és telepítő
eszközeik
Műszaki zárak felderítése
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10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.10/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás: Átjárónyitás gyakorlati fogásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aknamezők felderítése
Aknamezők leküzdésének részfeladatai
Átjárónyitás kézzel, mechanikus eszközökkel, robbantással
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.11/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Hadiút-, hadihídépítés: Útépítési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyarország közlekedési hálózata
Közlekedés terepen
Hadiútépítési alapfogalmak
Hadiútépítés részfeladatai
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.12/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Hadiút-, hadihídépítés: Hídépítési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidrotechnikai alapfogalmak
Magyarország vízfolyásainak jellemzése
Állóaljzatú hadihidak szerkezete
Kísérő- és rohamhidak szerkezete
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.13/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Hadiút-, hadihídépítés: Építési munkák szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési munkafolyamatok elemzése
Munkaszervezés
Munkajegy készítés
14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.14/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Hadiút-, hadihídépítés: Hadiút-, hadihídépítési részfeladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
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Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Részt vesz a szakkiképzési foglalkozások végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útfelderítés
Hídfelderítés
Talajút építés részfeladatai
Állóaljzatú hadihídépítés részfeladatai
Kísérő- és rohamhidak építésének részfeladatai
15. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.15/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki technikai ismeretek: Műszaki gépek és eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
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Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépelemek, géprajzi alapismeretek
Hidraulikus erőátvitel
Műszaki gépek elméleti és szerkezeti alapjai
Műszaki gépek, kisgépek, energia átalakítók
Rendszeresített műszaki technikai eszközök
Műszaki felszerelések javításba adása
Műszaki gépek átadása gépkezelőnek
Biztonságtechnika és munkavédelem
16. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.16/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki technikai ismeretek: Szerkezettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Telephely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
UTASÍTÁS! A 12 tanórából legalább 6 tanórát az elméleti oktatásra kell fordítani!
A rendszeresített műszaki gépek közül a meghatározott típusok szerkezeti felépítése,
technikai adatai, alkalmazási lehetőségei, munkaszervei, kiegészítő és biztonsági
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17. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.17/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki technikai ismeretek: Műszaki gépek technikai kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 28%
Információk önálló rendszerezése 6%
Műveletek gyakorlása 66%
A képzési helyszín jellege:
Telephely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A TK-1,2,3,4 részletes tartalma, végrehajtásuk rendje, okmányolása, a szolgálati
személyek és feladataik
A tárolási kiszolgálások alegységszintű feladatai
A hajtó- és kenőanyagok, valamint speciális folyadékok kezelése, tárolása
A technikai kiszolgálási feladatok irányítása gépparancsnoki szerepkörben
Az alkalmazáshoz kapcsolódó kiszolgálási hibaelhárítási műveletek
Az évszaki felkészítés műveletei
A technikai karbantartó napok alegységszintű megszervezése, végrehajtása
Műhely és karbantartó kocsik alkalmazása
18. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.18/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki technikai ismeretek: Műszaki gépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
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Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Telephely
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemeltetés, kiszolgálás főbb baleset- és munkavédelmi előírásai
Műszaki gép előkészítése menethez
Műszaki gép vezetése
19. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.19/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Átkelés: Alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Víziakadályok leküzdésének módjai
A vízfolyások átkelést befolyásoló jellemzői
A víziközlekedés szabályai
Átkelőhelyek berendezése, fenntartása
20. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.20/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Átkelés: Vízenjárási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vízenjárás eszközei
Ladikrészlegek szervezése, ladikok megszállása, evező és csáklyafogások
Ellökés, evezés, csáklyázás, kikötés gyakorlása
Vízimentés gyakorlása

3087

21. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.21/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízellátás: Alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki támogatás alapvető feladatainak végrehajtásában, értve azok helyét
az összfegyvernemi harc rendszerében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz fizikai, kémiai, biológiai és bakterológiai tulajdonságai
Vízszerzési módok és berendezések
Felszín alatti és feletti vízkitermelés
Víztisztítás technológiai folyamata
Tábori vízellátás
22. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.22/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízellátás: Víztisztítás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Telephely
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízkitermelés, szűrés, ülepítés, flotáció, derítés, abszorpció, deszorpció; vas, mangán és
mérgező anyagok eltávolítása, nitráttalanítás, fertőtlenítés
Az ivóvíz tárolása és elosztása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktató módszertani és szakmai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
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Képzési idő:
8 óra elmélet gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezett beosztásában végrehajtandó foglalkozások megszervezése, levezetése
Beosztottak vezetése, akaratának érvényesítése, napi élet irányítása tervezett beosztásában
való ténykedés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2188-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktató módszertani és szakmai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti a műszaki alegységek technikai eszközeit, azok alkalmazási elveit, a
balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartva
Részt vesz a műszaki szakalegység szakfeladatainak végrehajtásában
Irányítja a beosztott szakállomány feladat-végrehajtását a háborús és nem háborús
műveletek során
Rendeltetésszerűen alkalmazza a műszaki szakanyagokat
Tervezi, szervezi, vezeti és ellenőrzi a szakalegység feladat-végrehajtását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztott állomány tevékenységének
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakharcászati ismeretek
B típus Műszaki technikai ismeretek
A típus Robbanóanyag és gyújtószer ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervezett beosztásában végrehajtandó foglalkozások megszervezése, levezetése
Beosztottak vezetése, akaratának érvényesítése, napi élet irányítása tervezett beosztásában
való ténykedés
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat tüzér)
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti polgári
ellenőrzés
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

939. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06
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351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

940. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

941. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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12
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gyakorlati
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azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések, kiegészítő
gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Akadályok leküzdése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

942. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója
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sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
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A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag tárolásának,
őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai

3106

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

943. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez kész
helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység végrehajtása
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

944. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
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Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi kiürítés,
sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat

3113

A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség tevékenységére,
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
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5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 - 20
km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

945. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
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Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás mechanikai,
optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a tárak,
megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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946. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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947. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06
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0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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948. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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351/11.2/0789-06

0
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése, működése,
fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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949. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06
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jellege

gyakorlati

megnevezése
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

950. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06
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gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai (Rautekfogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

951. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
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351/14.0/0789-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

952. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex foglalkozáson
gyakoroltatni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

953. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

954. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és kölcsönös
segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
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Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
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A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe a
katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
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A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs rendszerek
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
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10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
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A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra vezetett
tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei, a
toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
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Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének
és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

962. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei, felismerési,
azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek, fegyverrendszerek
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai adatai,
harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint kezelésének
fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

963. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
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Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a harcrendben
védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
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A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai az
alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep, a
védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
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A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzéralegységek vezetése; A tüzéralegységek mozgása és elhelyezése;
Idegenhadsereg-ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetés lényege, módjai
A rajparancsnok kötelességei harcban
A harcparancs tartalma
Egyezményes jelek és rövidítések
A tüzéralegységeknél vezetendő harci okmányok
A tüzéralegységek menetének alapelvei, a menetszabályozás elemei
A szakaszparancsnok kötelmei menet előtt, alatt és után
Az ellenség behatásainak elhárítása a menet alatt
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A tüzéralegységek elhelyezésének célja, az elhelyezési körlet felderítése, elfoglalása és
berendezése
A körlet közvetlen biztosításának megszervezése és begyakorlása
Az ellenség fegyvernemi alegységeinek fontosabb tűzeszközei, azok jellemzői,
elhelyezkedésük és sebezhető pontjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A könnyű lövész- (harckocsi-) és tüzéralegységek alkalmazása, feladatai támadásban;
A könnyű lövész- (harckocsi-) és tüzéralegységek alkalmazása, feladatai védelemben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás fogalma, célja, alapelvei
Az összfegyvernemi- és tüzéralegységek feladatai támadásban
A tűzszakasz támadó harcának megszervezése és előkészítése az ütegparancsnok
harcparancsa alapján
A tüzelőállás-körlet előkészítése, elfoglalása és berendezése
A tűzvezetés megszervezése
Tervezett és nem tervezett tűzfeladatok végrehajtása, a szakasz harcának vezetése
A tűzszakasznál, parancsnoki szakasznál vezetendő harc- és tűzvezető okmányok
A védelem fogalma, célja, alapelvei
Az összfegyvernemi- és tüzéralegységek alkalmazása, feladatai védelemben
A védelmi harc megszervezése és lefolyása
A tüzéralegységek védelmi harcának megszervezése az ütegparancsnok harcintézkedése
alapján
Az üteg tüzelőállás-körletének és figyelőpontjának előkészítése, elfoglalása és berendezése
Tervezett és nem tervezett tűzfeladatok végrehajtása, a tűzszakasz tűzvezetésének
gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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351/1.3/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzérfelderítés alapjai; tüzérfelderítő harci okmányok vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzérfelderítés helye, szerepe a felderítés rendszerében, tüzérfelderítéssel kapcsolatos
általános alapfogalmak
A figyelőpont osztályozása, a figyelőponton tartózkodó állomány megnevezése
A figyelőpont bemérésének és a tájolóirányok irányszöge megállapításának lehetőségei
Bemérő módok és bemérési eljárások, a távolság meghatározásának módjai
Figyelőponton vezetendő harci okmányok (Felderítő tervtábla, Felderítési és tűzkiszolgálási
napló, Tájékozódási pont vázlat, Be nem látható területek vázlata)
A felderítő adatfeldolgozó ponton vezetendő harci okmányok (Felderítési és tűzkiszolgálási
napló, Nagyméretarányú felderítő tervtábla, Felderítési adatok nyilvántartási naplója,
Célvázlat a koordináta jegyzékkel)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcszolgálat alapjai nyílt tüzelőállásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Harcszolgálati alapfogalmak
A kezelők számozása, megnevezése és elhelyezkedésük, feladatuk a páncéltörő eszközök
kezelése során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A páncéltörő eszközök előkészítése tüzeléshez, menethez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Műveletek gyakorlása 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Páncéltörő eszközök előkészítése tüzeléshez (éjjel és nappal), menethez
A hordozható irányított páncéltörő rakétakomplexum előkészítése tüzeléshez és menethez
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tevékenység nyílt tüzelőállásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a közvetlen irányzású tűzfeladatokat és a tűzfeladatok helyesbítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Műveletek gyakorlása 10%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lövegparancsnok feladatai a nyílt tüzelőállás kiválasztása, elfoglalása és elhagyása során
Löveg-, aknavető (indítóállvány) parancsnok feladatai a tüzelőállás kiválasztása,
elfoglalása, elhagyása során
Löveg-, aknavető (indítóállvány) parancsnok feladatai álló és mozgó célok pusztításakor
A nyílt tüzelőállásban vezetendő okmányok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcszolgálat alapjai fedett tüzelőállásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Harcszolgálati alapfogalmak a fedett tüzelőállásban
A kezelők számozása, megnevezése, elhelyezkedése a lövegnél "Járműről!", "Kapcsold le,
kapcsold fel!", "Járműre!" vezényszavak végrehajtása
A kezelők feladatai a "Harchoz!" és a "Harctól!"
5. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Teendők fedett tüzelőállásban tűzmegnyitásig
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Műveletek gyakorlása 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedett tüzelőállás elfoglalása
A lövegkezelők tevékenysége a löveg különböző módon történő tájolásakor
A tájolás rögzítése
A lövegek párhuzamosításának módjai
A legkisebb irányzékállások meghatározása
A lőszer csoportosítása, előkészítése tüzeléshez
Töltethőmérséklet mérése
Irányzóberendezések ellenőrzése
A lövegparancsnok és a lövegraj tevékenysége a tüzelőállás közelbiztosítási feladatainak
végrehajtásakor
A lövegparancsnok okmányainak vezetése
A löveg egyéni javítások meghatározása
A lövegparancsnok vezényszavai a feladatok végrehajtásakor
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A lövegparancsnok és kezelők tevékenysége fedett tüzelőállás előkészítésekor és
elfoglalásakor
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lövegraj feladatai a lövegállás berendezésekor
Vezérlöveg tájolása, párhuzamos tűzlegyező megalkotása, tájolás ellenőrzése
Lövegraj tevékenysége előkészített tüzelőállás elfoglalásakor, berendezésekor,
közelbiztosítás, műszaki munka végrehajtásakor, tüzeléshez történő felkészüléskor,
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzelés löveggel fedett tüzelőállásból
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 90%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedett tüzelőállás elfoglalása, tűzkészség elérése
Tüzelési módok
Lövegparancsnok tűzparancsa, a lövegkezelők tevékenysége a tűzparancsok
Előzőleg leadott tűzparancsok megváltoztatása
A tűzlegyező zárás- nyitás szabályai
A löveg egyéni javítások alkalmazása
A lövegparancsnok ellenőrzései a tűzfeladatok végrehajtásakor
A lövegparancsnok okmányai, azok vezetése
Előkészített fedett tüzelőállás elfoglalása, tűzkészség elérése
Tervezett tűzfeladatok előjegyzése
Tervezett és nem tervezett tűzfeladatok lövése
Lövegrajok tevékenysége tűzszünetben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.8/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzérfelderítés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzérfelderítés helye, szerepe a felderítés rendszerében, tüzérfelderítéssel kapcsolatos
általános alapfogalmak
3185

A figyelőpont osztályozása, a figyelőponton tartózkodó állomány megnevezése
A figyelőpont bemérésének és a tájolóirányok irányszöge megállapításának lehetőségei
Bemérő módok és bemérési eljárások, a távolság meghatározásának módjai
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.9/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzérfelderítő harci okmányok vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Figyelőponton vezetendő harci okmányok (Felderítő tervtábla, Felderítési és tűzkiszolgálási
napló, Tájékozódási pont vázlat, Be nem látható területek vázlata)
A felderítő adatfeldolgozó ponton vezetendő harci okmányok
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.10/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, felderítés megszervezése, tűzvezetés
kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a megosztott irányzású tűzfeladatokat és a tűz helyesbítését
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 70%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, mérőkészség elérése
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, felderítés megszervezése, tűzvezetés kiszolgálása

11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.11/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Célok felderítése, előremetszése; Felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Műveletek gyakorlása 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat 6 fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, felderítés megszervezése és végrehajtása
Felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
A célok áruló jelei, a célmegjelölési módok és azok gyakorlása
12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.12/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, a felderítés megszervezése és vezetése
különleges (éjszakai) viszonyok között
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nem előkészített figyelőpont elfoglalása, a felderítés megszervezése és vezetése különleges
(éjszakai) viszonyok között, a felderítés megszervezése, vezetése és a tűzvezetés
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Lövéstani alapismeretek; Tüzelés közvetlen és félközvetlen irányzással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végrehajtja a közvetlen irányzású tűzfeladatokat és a tűzfeladatok helyesbítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapelvek, lövéstani fogalmak, azok tartalma
A lövés fogalma, a lövedékre ható erők
A röppálya fogalma, elemei
A szórás fogalma, törvényszerűségei
A lőtáblázat tartalma, használatának szabályai
A közvetlen irányzás fogalma, előkészítése
A lőelemek megállapítása, javítások figyelembevétele
A tűzparancs tartalma, adásának szabályai
Álló és mozgó célok löveggel történő pusztításának szabályai
A közvetlen irányzású tűzfeladatok tartalma, végrehajtási rendje, értékelésének szabályai
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A lőelemek megállapítása; A hatástűzelemek megállapítása belövéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
25 óra elméletigényes gyakorlat 6 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lövészet és tűzvezetés előkészítésének tartalma
A lőelemek fogalma, megállapításának módjai
A tűzparancs tartalma, adásának rendje, szabályai
A javító tényezők megállapítása
A kezdőelemek megállapítása rövidített és becslő előkészítéssel, grafikus és számoló
módszerrel
A belövés rendje, szabályai, mért eltérések és a robbanópontok előjeleinek megfigyelése
alapján
A megfigyelhető, álló célokra lőtt hatástűz lövésének, javításának rendje, szabályai
A tűzfeladat tartalma, végrehajtásának feltételei, értékelési mutatói
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A bemérő előkészítés általános elvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzér bemérés helye a tüzér szakkiképzésben
A tüzér bemérés célja, feladatai, erői, eszközei, alapfogalmak
Bemérési módok és eljárások
A bemérés pontossága és közepes időnormái
Földrajzi alapismeretek és azok összefüggései
Az irányszögek és azimutok közötti összefüggés és javítási tényezők kiszámítása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Geodéziai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyszerű és fordított geodéziai feladat lényege, megoldása (matematikai indoklása)
Távolság és szögek meghatározása derékszögű és általános háromszög megoldásával
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A bemérő eljárások terepmunkája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
-
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Műveletek gyakorlása 60%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat 6 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bemérendő, illetve kezdőpontok kiválasztása, azonosítása
A tájolóirány irányszögeinek meghatározási módjai, azok tartalma
Különálló vízszintes szögek és távolságok mérése
A pontok megjelölésének szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A bemérő eljárások gyakorlása; A harcrendi elemek bemérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Beméri a tüzérség harcrendi elemeit hagyományos eljárással és GPS alkalmazásával
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
C típus Harcszolgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Esetleírás készítése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 70%
A képzési helyszín jellege:
Terep
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pontok bemérése sarkeljárással, metszéssel és sokszögeléssel
A pontok tengerszint feletti magasságának megállapítása műszerrel, számolással
Tájolóirányok, szögmérőállások meghatározása
A tüzéralegység bemérő csoportjainak alárendeltsége, összetétele, felszerelése és feladatai
Az önbemérő csoport által alkalmazott bemérő eljárások
Bemérés bemérőgépkocsival (GPS-el)
A mérési eredmények dokumentálása, a bemérőjelentés tartalma, elkészítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzértechnikai alapismeretek; Gépvontatású tüzérségi lövegek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával, tárolásával,
alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség tüzéralegységeinél rendszeresített fegyverzettechnikai eszközök
csoportosítása, rendeltetése, főbb harcászati-technikai jellemzői, a technikai eszközök
bemutatása
Tüzérségi lőszerek csoportosítása
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek (tarackok, aknavetők, ágyútarackok)
rendeltetése, jellemzése, harcászati-technikai adatai
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A tüzérségi lövegek lőszerei, gyújtói, töltetei, azok szerkezeti felépítése, működése, a
gyújtó- és töltetállítási módok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzérségi figyelő- és felderítő műszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai eszközök beszabályozását az előírt
biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával, tárolásával,
alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat 4 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai, szerkezeti felépítése, optikai rendszere, működése
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése, mérési feladatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A páncéltörő fegyverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai eszközök beszabályozását az előírt
biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával, tárolásával,
alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat 4 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hordozható irányított páncéltörő rakétakomplexumok rendeltetése, harcászati-technikai
adatai, szerkezeti kialakítása
A fő részek felépítése, működése, kapcsolódása
A páncéltörő gránátok, irányított páncéltörő rakéták, szerkezeti felépítése, működése,
lövészethez történő előkészítésük, kezelésük szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.4/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzérségi bemérőberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai eszközök beszabályozását az előírt
biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával, tárolásával,
alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra elméletigényes gyakorlat 4 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A rendszeresített bemérő gépkocsik, girotájolók, GPS rendeltetése, harcászati-technikai
adatai, a bemérő gépkocsik készlete
A bemérő berendezések szerkezeti felépítése, mérésre való alkalmassá tételének,
alkalmazásának kezeléstechnikai és biztonsági rendszabályai
A bemérő gépkocsik, girotájolók kezelése, karbantartása, működőképességének ellenőrzése
A navigációs berendezések beszabályozása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.5/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyverzettechnikai eszközök tárolása, átadás- átvétele; A fegyverzettechnikai
eszközök megóvása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Végzi a tüzérségnél rendszeresített alapvető fegyverzeti és technikai eszközök
üzemeltetését, 1-es és 2-es technikai kiszolgálását
Végzi és végezteti a löveg és egyéb harci-technikai eszközök beszabályozását az előírt
biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával
Megszervezi és irányítja a fegyverzeti eszközök és lőszerek megóvásával, tárolásával,
alegységszintű technikai kiszolgálásával összefüggő feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Műveletek gyakorlása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzettechnikai eszközök (lövészfegyverek, gépvontatású és önjáró lövegek, felderítő
műszerek, indítóállványok, sorozatvetők) tárolása, megóvása
A gép- és a harcjárművek igénybevételi szabályai
A gépjárműparancsnok kötelmei
Az igénybevételi okmányok vezetésének gyakorlása
Az egységes fenntartási rendszer
A technikai kiszolgálások célja, időszakossága
A tüzérségi lövegek, felderítő műszerek 1., 2. technikai kiszolgálásának technológiája,
követelményei
A tüzéralegységeknél rendszeresített tarack, valamint ágyútarackok szerkezeti felépítésének
sajátosságai, a fő részek működése, azok előírásszerű kezelése
A tarackok, ágyútarackok 1., 2. TK beszabályozottsági paraméterei, a karbantartási,
ellenőrzési és beszabályozási műveletek végrehajtásának technológiája, a karbantartás
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Az üzemeltetés során előforduló akadályok, meghibásodások felismerése, elhárítása a
TASZT-készletek alkalmazásával
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A harckiképzés tervezése, szervezése, végrehajtása és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-harcászat
C típus Tüzér-technika
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat 6 fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckiképzést szabályozó utasítások, intézkedések és programok
A kiképzés tervezésének szintjei, lépcsőzése
A kiképzés századszintű tervezésének elvei, folyamata, okmányai
A harckiképzés szervezésének általános feladatai
A felkészülés általános és speciális jellege
A foglalkozás anyagának gyűjtése, irodalom tanulmányozása
A "Foglalkozási jegy" tartalma, összeállítása, jóváhagyatása
A foglalkozás helyének kiválasztása, berendezése
A kiképzendők felkészítése
A foglalkozások vezetésének általános rendje
A harckiképzés értékelésének általános követelményei
A tüzér katonák- és alegységek harckiképzése értekelésének szempontjai
Az értékelés alegységszintű nyilvántartásának okmányai és azok vezetése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati kiképzés oktatásának módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tüzér szakkiképzés célja, követelményei
A szakkiképzés ágai
A tüzér katonák és alegységek fő kiképzési ágai
A harcászati kiképzés helye, szerepe a harckiképzés rendszerében
Felépítése, szervezeti formái és az oktatásának módszerei
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A részfoglalkozásvezető kötelességei a foglalkozás megszervezésével és előkészítésével
kapcsolatban
A részfoglalkozásvezető felkészülése a harcászati foglalkozásokra
Foglalkozási jegy kidolgozása, anyagszükséglet megtervezése
A foglalkozás helyének berendezése, a foglalkozás vezetése, értékelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A lövéstan oktatásának módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a harcfeladatra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-lövéstan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat 6 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lövéstan helye, szerepe a harckiképzés rendszerében, felépítése, szervezeti formái és
oktatásának módszerei
Kiképzési segédeszközök, gyakorló berendezések
A részfoglalkozásvezető kötelességei a foglalkozás megszervezésével és előkészítésével
kapcsolatban
A részfoglalkozásvezető felkészülésének rendje és tartalma a lőkiképzési foglalkozásokra
Foglalkozási jegy kidolgozása, anyagszükséglet megtervezése
A foglalkozás helyének berendezése, a foglalkozás vezetése, értékelése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.4/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
A kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a harcfeladatra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzés módszertana tantárgy tanításának célja, hogy alapozzon az általános műveltségiés az általános katonai felkészítés elsajátított ismeretanyagára
A katonai kiképzés sajátos módszer- és eszközrendszerének, metodikai eljárásainak
megtanításával képessé tegye a hallgatót ismereteinek átadására
A feltételrendszer biztosításával kapcsolatos feladatok megoldására, csapatbeosztásokban
vezetői és szakmai tevékenységkörök gyakorlására

3202

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát
ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorló csapatszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a harcfeladatra
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 80%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
15 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kiképzési programban a rajparancsnok számára meghatározott oktatói feladatok
végrehajtása során a kiképzési objektumok, oktatási segédeszközök kezelése, alkalmazása
A raj elé állított kiképzési követelmények teljesítése, a kiképzési módszerek differenciált
alkalmazása, bemutatása, végrehajtása és megtanítása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2189-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezett parancsnoki beosztás ellátása csapatnál
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a lövegraj (tűzszakasz) harcfeladatát
Kiképzi és felkészíti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a harcfeladatra
Kidolgozza és vezeti a harc- és tűzvezető okmányokat
Kiképzi, felkészíti és vezeti a lövegraj (tűzszakasz) állományát a nem háborús műveletek
végrehajtásakor
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tüzér-harcászat
C típus Harcszolgálat
C típus Tüzér-lövéstan
C típus Tüzér-technika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Katonai egyezményes jelek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Tömör fogalmazás készsége
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 10%
Esetleírás készítése 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
15 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csapatgyakorlat során betöltött beosztásában az alegységnél rendszeresített eszközök
kezelése-, alkalmazása alapvető fogásainak a jártasság szintjéig történő begyakorlása
A kötelékkiképzéssel összefüggő feladatok megismerése
Részvétel a szakasz harckészültségi feladatainak begyakoroltatásán, összekovácsolási,
harcászati foglalkozásain
Foglalkozások vezetése általános katonai és szakkiképzésből a század kiképzési terve
alapján lövegparancsnoki (helyettesi) beosztásban
A kezelőszemélyzet életének irányítása, vezetése
A beosztottak megismerése, egyéni problémáik megoldása, a kiképzésben elért
eredményeik elemzése, értékelése
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Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (parancsnoki ágazat felderítő)
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

974. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalomtudományi és
honvédelmi
ismeretek

jellege

azonosítója

sza

351/1.1/0789-06

2

0

0

sza

351/1.2/0789-06

2

0

0

sza

351/1.3/0789-06

2

0

0

sza

351/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A Magyar Honvédség alkotmányos rendeltetése, helye, szerepe a magyar társadalomban
Nemzeti, katonai jelképek
Katonai ünnepek, fegyvernemi és csapatszimbólumok
A Magyar Honvédség szervezete, irányítási, vezetési rendje, a fegyveres erők feletti
polgári ellenőrzés
3205

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Szemelvények a magyar hadtörténelemből "Mire vagyunk büszkék?"
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Önképzéssel bővíti és elmélyíti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Leírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A magyar államiság ezer esztendeje
A nemzeti szuverenitást ért kihívások és a leküzdésükre tett erőfeszítések tapasztalatai
A magyar hadtörténelem sikerei és ezekből egy esszé jellegű feldolgozás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és
Európa békéjének biztosításában, a honvédelem politikai-elméleti kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
C típus Honvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A magyar haderő kialakulása, fejlődése, társadalmi megítélésének változásai a különböző
korokban
A magyar haderő szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában
(harc a német, tatár, török, osztrák megszállás, illetve országba betört seregei ellen)
Részvétel az I., II. világháborúkban és a részvétel következményei
A demokratikus hadsereg és a Néphadsereg kialakulása, fejlődése
Haderőreform a rendszerváltást követően
Az önkéntes haderő bevezetésének szükségessége, előnyei, hátrányai a sorozott, illetve a
vegyes összetételű haderővel szemben
A Magyar Honvédség felépítése, működésének jogi szabályozása (Alkotmány, törvények,
kormány-, HM rendeletek stb..)
A hadsereg helye szerepe a társadalomban az alkalmazására vonatkozó döntések
kimunkálásának politikai, jogi keretei, társadalmi kontrollja
A haderő pártsemlegességének jelentősége és annak konzekvenciái a hivatásos és
szerződéses állományra
A nemzetközi katonai kötelezettség vállalások célja, típusai
A katonai együttműködés formái, NATO-tagságunkból fakadó kötelezettségek és jogok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés,
érdekképviselet a hadseregben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Társadalomtudományok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A katonai szervezetbe beilleszkedést segítő feltételrendszerek
A hivatásos és szerződéses katona mint egyenruhás állampolgár, helyzetét meghatározó
jogszabályok, előmeneteli lehetőségei
A magyar tiszthelyettesi kar múltja, jelene és jövője
Kilépés a hadseregből, annak indokai
A pályaelhagyók jogai és járandóságai
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, működési feltétele, a parancsnok felelőssége és
lehetőségei
A humánszolgálati szervek feladatai
Humán szolgáltatások a Magyar Honvédségben
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

975. TANANYAGEGYSÉG

351/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommunikációs
alapismeretek

azonosítója

sza

351/2.1/0789-06

4

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

4

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A kommunikáció alapjai, konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció-alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A kommunikáció alapjai, fogalma, szerepe, fajtái
Vita és meggyőzés elsajátítása és gyakorlása
Rövid előadások felépítésének és megtartásának rendje
Személyi konfliktusok kialakulása, kialakulásának okai, megoldásuk lehetőségei
Fegyelemsértések kezelése
Szituációs feladatok megoldása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

976. TANANYAGEGYSÉG

351/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

351/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

351/3.2/0789-06

0

16

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai vezetői ismeretek alapjai az alkalmazáshoz szükséges alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Írásos jellemzés készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Bevezetés a katonai vezetői ismeretekbe
A katonai vezető jellemzői, a vele szemben támasztott elvárások
Kiemelkedő katonai vezetők a hadtörténelemben
Az emberi tényező szerepe a katonai vezetésben
A négy közvetlen vezetői szakértelem
A három közvetlen vezetői tevékenység
A fegyelem fenntartása
Fejlődést segítő tanácsadás
Parancsnoki jellemzés készítése
3210

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
B típus Szolgálati szabályzat
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott intézkedés feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges harcparancsok, intézkedések egyéni felkészüléssel 20%
Kis csoportos kiértékelések készítése irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlótér
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A parancsnoki tevékenységek elvégzését minden hallgatóval gyakoroltatni kell!
Csapatvezetési eljárások
A tűzcsoport, raj harckészségének fenntartása
Harcparancsok
Tűzparancsok
A harctéri stressz kezelése
Bevetés utáni kiértékelés
Jelentések tartalma, összeállítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

977. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

351/4.1/0789-06
351/4.2/0789-06
351/4.3/0789-06
351/4.4/0789-06
351/4.5/0789-06

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
12
12
14
6

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Testi képességek fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Előírt katonai mozgásanyag gyakorlása, végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Tornaterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Általános hatású és sokoldalúan fejlesztő szabad- és szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer-, pad-, bordásfal és társas gyakorlatok
Futások, ugrások, dobások, emelések és hordások, mászások és függeszkedések,
kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
3212

Akadályok leküzdése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Akadálypálya leküzdésére felkészülés és leküzdése 100%
A képzési helyszín jellege:
Akadálypálya
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az akadálypálya elemei leküzdésének gyakorlatai (elemenként, elemcsoportonként,
összefüggően)
Természetes akadályok leküzdése
Mélybe-, fel- és átugrások
Emelések és hordások, mászások és függeszkedések
Egyensúly- és kiegészítő gyakorlatok tornaszereken
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelharc, kézitusa
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Tűrőképesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai közelharc technikák gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Tornaterem
Sportkomplexum
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Közelharc alaptechnikák: állások, helyzetváltoztatások, esések gyakorlása
Test-test elleni harc (támadó, védő technikák)
Fegyverek és szükségeszközök használatának technikái
Védekezés és ellentámadás fegyveres fenyegetettség esetén
Kötött küzdelem
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízi kiképzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai vízi kiképzésre felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Uszoda
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Különböző úszásnemek gyakorlása
Vízbe ugrások, felszereléses úszás, vízből való mentés gyakorlása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
6 km-es gyorsított menet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Edzi testét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános testnevelési mozgásismeret
A típus Speciális katonai mozgásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Katonai menetgyakorlatra felkészülés és végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Sportkomplexum
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
6 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gyorsított menet fegyver nélkül és fegyverrel sportpályán
Gyorsított menet felszereléssel terepen
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

978. TANANYAGEGYSÉG

351/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

351/5.1/0789-06
351/5.2/0789-06
351/5.3/0789-06

10
0
4

0
8
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános szolgálati szabályzatismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A szabályzat általános felépítése, tartalma
A jogszabályok, a szabályzat és a helyi szabályozások kapcsolata, a keresztszabályozás
lényege
A szabályzat előírásainak maradéktalan betartása, az általános rend és fegyelem alapja,
A katona mint egyenruhás állampolgár
A katonák helyzetét meghatározó jogszabályok, szabályozó rendelkezések
A katona kötelezettségei és jogai
A katona ellátása
A szolgálatteljesítéssel összefüggő egyéb járandóságok
Jóléti és kegyeleti gondoskodás
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A katonai rendfokozatok és állománycsoportok
A katonai függelmi viszonyok és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek
A parancs, a parancsadási jog
A szolgálati út meghatározása, betartásának rendje
A katonai fegyelem, követelményei
A szolgálati érintkezés, alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályai
Jelentések, jelentkezések rendje
Az érdekképviseleti szervek rendeltetése, a parancsnok felelőssége, a humánszolgálati
szervek feladatai
Biztonsági kockázati tényezők
Titokvédelmi és ügyviteli ismeretek
Híradó eszközök használatának biztonsági szabályai
Az információvédelem szabályai
Katonai titkosszolgálatok
A Magyar Köztársaság biztonsági szolgálatai, működésük törvényi alapjai
A dicséretek, és a felelősségre vonás szabályai
Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálása, a felelősséget kizáró és megszüntető
okok
A fenyítések hatálya, szabályai a fenyített panaszjoga
A nemzetközi hadijog fontosabb szabályai, célja, alapelvei
A harcosok jogállása
Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód
A hadifoglyok jogállása, jogosultsága, védelme, a fogvatartás feltételei
A polgári, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyeleti-, készenléti-, készültségi- és őrszolgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat
24 órás szolgálati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgálati szabályzat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A szolgálatellátási feladatok tevékenységének begyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Őrmintakert
Szolgálati hely
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ügyeleti, a készenléti, a készültségi szolgálat rendeltetése, alárendeltsége, feladata,
jogállása
A szolgálati és pihenőidő
A szolgálati hely elhagyásának rendje
A tömegközlekedési eszközökön történő egyéni, csoportos, magán és szolgálati utazás
alkalmával a magatartás alapvető szabályai
Az utazási okmányok és azok érvényessége
Szabálytalan utazás, utánfizetés
A gyalog, gépjárművön, vasúton történő szabályos közlekedés alapkövetelményei, a
mozgás során betartandó biztonsági rendszabályok
Az őrszolgálat tartalma, célja
Az őrségek osztályozása, ereje, összetétele
Az őrségek alárendeltsége, ellenőrzésük rendje
Az őr felszerelése, fegyverzete, lőszere
Az őrség fegyverzetének, lőszerének, kézigránátjának tárolása, őrzése, kiadásuk rendje
Az őrség vezénylése, felkészítése (felkészülése), lőszerének felvételezése, betárazása, az
őrség eligazítása, az őrség és a felállított őrök váltása
A fegyver töltésének, ürítésének végrehajtása
A felállított őr kötelességei és tevékenységének rendje
Magatartás az őrség körletében, pihenésének rendje
Az ”Őrség fegyverbe!” szólításának esetei, feladatai A felállított őr fegyverhasználatának
szabályai, rendje, használat előtti és utáni feladatai
Foglyok őrzése a nemzetközi hadijog előírásai szerint
A tábori körülmények között szervezett őrség alárendeltsége, felszerelése, elhelyezése,
fegyverzete, feladatainak sajátosságai
Az őrzés-védelmi rendszer felépítése, az egyes elemek feladatai, együttműködésük rendje
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságos feladatteljesítés követelményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A katonák munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei és jogai
A megelőző tűz-, munka- és környezetvédelmi alapismeretek
A gyakorlatok során betartandó tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok
A biztonságos feladat-végrehajtás személyi feltételei
A közlekedés, a szállítás, az anyagmozgatás, tárolás biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi
rendszabályok
Az általános, feladatok végzése során betartandó biztonsági rendszabályok
Tábori viszonyok között a fegyver, a lőszer, a robbanó és más veszélyes anyag
tárolásának, őrzésének, alkalmazásának szabályai
Az egészségkárosító hatások csökkentésének módszerei, eszközei
Higiéniai előírások
A katonákra érvényes tűzvédelmi magatartási előírások, szabályok a katonai szolgálat
teljesítése során
Felkészítés és kiképzés és más jellegű tevékenységek során betartandó tűzvédelmi
rendszabályok
A tűzoltás eszközei, használatuk szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

979. TANANYAGEGYSÉG

351/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

351/6.1/0789-06
351/6.2/0789-06
351/6.3/0789-06

0
0
0

10
4
4

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alaki fogások és mozdulatok fegyver nélkül és fegyverrel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az alakiság fogalma, követelményei
A katona kötelességei sorakozás előtt, sorakozáskor, magatartás alakzatban
Sorakoztatás, alakzatrendezés végrehajtása, a tér- és távköz felvételének begyakorlása, a
raj, szakasz sorakoztatása oszlopban, az ”Oszolj!” és a ”Visszakozz!” vezényszó
Az ”Igazodj!”, ”Vigyázz!”, ”Pihenj!”, ”Szerelvényt igazíts!” vezényszóra a tevékenység
begyakorlása
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, megindulás, lépéstartás, igazodás, megállás
Fordulatok állóhelyben
Mozgás egyénenként díszlépésben, lassú díszlépésben
A sapka levétele és felhelyezése
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”Vigyázz” állás fegyverrel
A fegyverek hordmódjai: ”Szíjra”, ”Mellre”, ”Hátra”, ”Súlyba”, ”Lábhoz”, tüzeléshez
kész helyzet
Fegyverfogások állóhelyben, a különböző vezényszavakra történő tevékenység
A fegyver átadásának és letételének rendje
A terpeszállás és a fegyver vállhoz vétel végrehajtása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
Alkalmazza a jelentések rendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az egyéni tiszteletadás módjai
A tiszteletadás végrehajtásának szabályai
A tiszteletadás időtartama és befejezése
Tiszteletadás egyénileg állóhelyben, menet közben és különböző esetekben
Tiszteletadás alakzatban, állóhelyben, menet közben
Kilépés az alakzatból, elöljáróhoz menet, jelentés, jelentkezés, távozás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az alaki szabályzat vonatkozó előírásait
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alaki mozgások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alaki fogások gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Alakulótér
Telephely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A raj, szakasz sorakoztatása oszlopba, fegyver nélkül és fegyverrel, megindítása,
megállítása
A szakasz sorakoztatása oktatási alakzatban, oszlopvonalban
Mozgás lépésben és futásban, az egyik mozgásmódról a másikra való áttérés begyakorlása
Nyitott alakzat megalakítása és a zárt alakzat újra felvétele
Sorakozás rendje a gépjárműre történő felszálláshoz
A járműre és a járműről szállás rendje
Magatartás és tiszteletadás a járművön
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

980. TANANYAGEGYSÉG

351/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/7.1/0789-06
351/7.2/0789-06
351/7.3/0789-06
351/7.4/0789-06
351/7.5/0789-06
351/7.6/0789-06

20
0
0
8
20
0

0
16
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
46
140
0
0
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Honvédelem
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A MH szervezeti felépítése
A MH erőinek felosztása fő tevékenységük szerint
A csapatok nagyságrendi feldolgozása
A háborús és nem háborús (válságreagáló) katonai műveletek, azok jellemzői
A harc fogalma, célja, tartalma, jellemzői és elvei
A harctevékenységek, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató és a biztosító
tevékenységek, a kiegészítő (átmeneti) tevékenységek ismérvei, szerepük a harcban
A katona általános feladatai védelemben, támadásban, harcbiztosítás során, valamint a
harcra való felkészülés időszakában
A katona tevékenysége figyelőként, hírvivőként, teendők az ellenség csapásai (tüzérségi,
légi, vegyi, atom) idején
A könnyű gyalogos katona- tűzpár helye, szerepe a tűzcsoport, a raj menet- és
harcalakzatában, a rajállásban, előrevonás, járőrözés során
A tevékenység rendje irány- és alakzatváltoztatás során
Lőszer és más anyagok utánpótlásának elvei harcban
A Magyar Köztársasággal együttműködésben lévő NATO-országok és szomszédos
országok felségjelei, egyenruhái, jellemző kézifegyverei, harcjárművei
A válságövezetek irreguláris csoportjainak felismerési lehetőségei
A válságövezetekben telepített aknák jellemzői
A harc sajátossága, településen, erdős- hegyes terepen nappal, éjszaka
A páncélozott járművek elleni közelharc eszközei módjai
A saját, a NATO- és a szomszédos országok harci repülőgépei, helikopterei, felismerésük
jelei
Repülő és légvédelmi ismeretek
A túlélőképesség alkalmazásának esetei, fizikai és pszichikai alapjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Az általános harcászat gyakorlatának előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Logisztikai feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
3224

Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Terepen való mozgás módjai, „Harchoz!”, a „Harchoz Előre!” vezényszavak végrehajtása
egyénileg
Tüzelőállás helyének kiválasztása, elfoglalása, berendezése, álcázása
Tevékenység az ellenség tüzérségi tűzelőkészítése, atom-, vegyi csapások, légicsapások
alatt
Rombolt tüzelőállások helyreállítása, lőszer és más anyagok pótlása, egészségügyi
kiürítés, sebesültek ellátása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
C típus Egészségügyi alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
46 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tűzpárok terepen mozgásának módjai
Menet- és harcalakzatok felvétele, a tűzpárok tevékenységének begyakorlása, a terep
védőképességének kihasználásával
A menet biztosítási feladatainak végrehajtása
Az éjszakai harc sajátosságai
Éjjellátó, terep megvilágító eszközök
Tájékozódás, mozgás éjszaka a harcmezőn
Szennyezett terepszakasz leküzdése
Személy- és fegyvermentesítés
Technikai eszközök, gépjárművek részleges mentesítése
Biztosított menet végrehajtása menetfelszereléssel
Terepakadályok leküzdése, vezetési- és veszélyjelzésekre való reagálás, elsősegélynyújtás,
sérülések ellátása
TÁS helyének kiválasztása, álcázása
Az ellenség rohamának elhárítása, tűzvezetés védelemben
Vezetékes híradó eszköz telepítése, üzemeltetése
Manőverek a védelmi harcban
Tartalék TÁS elfoglalása, csatlakozás az ellenlökéshez, visszavonulás, elszakadás az
ellenségtől
A rombolt TÁS-ok helyreállítása
Túlélés a harcmezőn
Hevenyészett táborépítés
Nyugvásbiztosítás éjszaka
Figyelés, riasztás rendje
Őrség feladatai tábori körülmények között
A rádióforgalmazás gyakorlása
Menet végrehajtása könnyű menetfelszereléssel
Reagálás váratlan szituációkra
Felkészülés harcra
Hatásos ellenséges tűzre történő reakció
Az ellenség helyének felderítése
A tűzharc megnyerése és lefogó tűz megszervezése
A támadás
A roham
Az ellenséges állás felszámolása
Újjászerveződés
Éjszakai harc
Mozgás éjszaka
Éjszakai menetgyakorlat
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A lakott területen való harc manőverei
Menet végrehajtása, túlélési feladatok
Csapda, leshely
Rajtaütés
Járőrözés lakott területen
Helyiségharc
Kutatás, átvizsgálás
Természetes, mesterséges akadályok leküzdésének gyakorlása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A terepen való mozgás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
C típus Katonai elhelyezési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj menetalakzatai
A menetek végrehajtásának módjai, menetbiztosítás
A menetek során és járőrtevékenység közben alkalmazott kézjelek, azok alkalmazása
Veszélyes területek leküzdése
A gyülekezési körlet kiválasztása, felderítése, elfoglalása
Tevékenység a gyülekezési körletben, a biztosítás megszervezése, kijelölt terepszakasz,
szektor védelme
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harctevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános harcászat
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A tűzcsoport, raj tevékenységének és tüzének vezetése alapvető harctevékenységek során
Harcérintkezés felvétele, harcérintkezés megszakítása, reagálás az ellenség
tevékenységére, védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése
Tevékenység a saját erőktől való elszakadás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános harcászat gyakorlata (komplex harcászati foglalkozások) II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Kezeli és karbantartja az egyéni felszerelését
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
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4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Minden héten egy alkalommal egy komplex harcászati gyakorlás kerül végrehajtásra 15 20 km gyalogmenet keretében
A hallgatók a gyakorláson könnyített- vagy teljes menetfelszerelésben vesznek részt
A gyakorlás keretében a katonai vezetői-, harcászati-, a béketámogatói-, a tereptan- és a
híradó kiképzés keretében szerzett ismeretek kerülnek megszilárdításra
A hallgatók fizikai megterhelésénél a fokozatosság elvét érvényesíteni kell
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

981. TANANYAGEGYSÉG

351/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

351/8.1/0789-06
351/8.2/0789-06
351/8.3/0789-06
351/8.4/0789-06
351/8.5/0789-06
351/8.6/0789-06

6
0
0
0
6
0

0
12
0
0
0
0

0
0
8
10
0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az anyagismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A gépkarabély és a pisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei, és azok
rendeltetése
A fegyverek szét és összeszerelése, működése
A fegyverekhez rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük
A fegyverek tartozékai, azok rendeltetése, tisztító anyagok
A fegyverek tisztítása, kenése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részei és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működése
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra
A röppálya fogalma, az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a gépkarabély és a
pisztoly hatásos lőtávolságáig, ennek gyakorlati jelentősége
A célzás (irányzás) fogalma, irányzék és irányzóvonal
Csapott célgömbbel való célzás
A lövők által elkövethető célzási hibák
Biztonsági, megelőző tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása
Irányzék állítás
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele, az "Üríts!", a
"Fel!", a "Fegyvert vizsgára!" vezényszavak végrehajtása
A támadó kézigránát távdobás technikájának elmélete (állva, térdelve, fekve)
A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai és azok gyakorlati
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célokra történő pontos tüzelés, valamint kézigránát dobás
szabályos végrehajtásának gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 50%
Komplex vizsgafeladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A fegyverek szét- és összeszerelése, a tárak megtöltése
Az álló és fekvő tüzelési helyzetek felvétele, a fegyverek tűzkésszé tétele
Az „Üríts!”, a „Fel!”, a „Fegyvert vizsgára!” vezényszavak végrehajtása
A célzás-irányzás gyakorlása különböző tüzelési helyzetekből, a meglévő célzást ellenőrző
valamennyi lőszimulátor alkalmazásával
Az alap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása, éleslőszer nélkül
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása pisztollyal és gépkarabéllyal
A rendszeresített támadó kézigránát élesítése
Távdobás kézigránáttal (álló, térdelő, fekvő) helyzetből
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat
Lövészeten a lőszerkiosztás rendje és a katonák elszámolási kötelezettsége
A tüzelés közben leggyakrabban előforduló akadályok felismerése, elhárítása
Az alap- és a szakalap-, valamint a kézigránát előkészítő alap dobógyakorlat végrehajtása
(lőkiképzési komplex foglalkozás keretében)
Felkészülés komplex foglalkozás keretében, majd ellenőrző foglalkozás és vizsga
szervezése (szimulátorok alkalmazásával) az éles végrehajtás előtt
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsgaeredmény
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből éles
kézigránátdobás végrehajtása nappal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Gépkarabéllyal: álló, térdelő, fekvő helyzetek felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, a célzás
végrehajtása felbukkanó és mozgó célokra elektromos „B” készülékkel, FP-1, FP-2 és ST10 vagy ST-11 lézeres lőszimulátorral
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A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének és ürítésének, a tüzelés közben
előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. számú lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok teljesítése, végrehajtásának
gyakorlása éleslőszer nélkül
Légi célokra (harci helikopterekre) történő tüzeléshez a testhelyeztek felvételének
Pisztollyal: az álló tüzelési helyzet felvételének, a fegyver tűzkésszé tételének, a célzás
végrehajtásának gyakorlása álló és felbukkanó célokra
A fegyver szét- és összeszerelésének, a tár töltésének gyakorlása
A tár ürítésének és a tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának gyakorlása
Az 1. sz. lőgyakorlathoz kapcsolódó normák teljesítése
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éleslőszer nélkül
Az 1/a. előkészítő kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása
Figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlatok, különböző jellegű cél
felderítése 400 m távolságig
A lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok
Vizsgafoglalkozás
Az éles végrehajtás feltétele a minimum megfelelő értékelésű vizsga
Gépkarabéllyal, pisztollyal és géppuskával az 1., 2. sz. lőgyakorlat, valamint az éles 1/a.
sz. kézigránátdobó gyakorlat végrehajtása komplex foglalkozás keretében
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdése, valamint védelmi helyzetből
kézigránátdobás végrehajtása éjszaka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A lőtéren betartandó biztonsági-, tűz- és környezetvédelmi rendszabályok
A tüzelés szabályai korlátozott látási viszonyoknál és éjszaka, torkolattűzzel jelzett és
különböző módon megvilágított felbukkanó és mozgó célokra
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A tüzelés szabályai éjszaka az éjszakai irányzék bekapcsolásával
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárítása korlátozott látási viszonyok között és
éjszaka
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzet felvétele, a fegyver tűzkésszé tétele, célzás
mechanikai, optikai irányzékkal és a rendszeresített optikai eszközökkel éjszaka
Az 1. sz. lőgyakorlat összefüggő végrehajtásának gyakorlása éjszaka éleslőszer nélkül
A lőgyakorlathoz kapcsolódó normafeladatok végrehajtása éjszaka
A kézigránát szét- és összeszerelése, az élesítésének (típustól függően) szabályai éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló gránáttal) éjszaka
A figyelési, távolság-meghatározási és célmegjelölési gyakorlat feladatai
Az éles végrehajtást ellenőrző foglalkozásnak kell megelőznie
Az 1. sz. lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal, pisztollyal, géppuskával lőkiképzési
komplex foglalkozás keretében éjszaka
Az 1/a. sz. előkészítő kézigránát dobógyakorlat végrehajtása (gyakorló kézigránáttal)
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
A fegyvertechnika, a lőelmélet, a tüzelés szabályainak, a célfelderítés és a tűzvezetés
elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyvertechnikai ismereti foglalkozásokon betartandó biztonsági rendszabályok
A géppisztoly rendeltetése, harcászati-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése,
működése, a fegyverhez rendszeresített lőszerek, azok felépítése
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A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászati-technikai
jellemzése, fő részeik és azok rendeltetése
A kézigránát élesítésének szabályai, működésük
A tüzelés szabályai álló, felbukkanó és mozgó célokra nappal és éjszaka
Az irányzóvonal feletti röppálya magasságok a pisztoly, géppisztoly, a gépkarabély, a
hatásos lőtávolságáig, annak gyakorlati jelentősége
A gépkarabély beszabályozása rendszeresített és szükségeszközökkel
A figyelés módjai, eszközei
Célok áruló jelei
A céltávolság meghatározása különböző módokon
Tűzparancsok adása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészülés helyben különböző álló, felbukkanó és mozgó célok leküzdésére
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lőgyakorlatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térérzékelés
5. szint Egyéni lőfegyverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Felkészülés lőgyakorlat végrehajtására 30%
Komplex éles lőgyakorlat végrehajtása 70%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
Környezet-, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
A gyalogsági fegyverek (pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) szét- és összeszerelése, a
tárak, megtöltése
Álló, térdelő, fekvő tüzelési helyzetek felvétele
A fegyverek tűzkésszé tétele
Célzás végrehajtása különböző tüzelési helyzetekből a meglévő célzást ellenőrző
szimulációs eszközök alkalmazásával
A szakalap lőgyakorlat összefüggő végrehajtása géppisztollyal
Csoport, kötelék lőgyakorlat végrehajtása gépkarabéllyal
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

982. TANANYAGEGYSÉG

351/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

351/9.1/0789-06

10

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/9.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiképzés módszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzi a beosztott állományát
Végrehajtja a napirend feladatait és tevékenységeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiképzés módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Foglalkozási jegy készítése 20%
Részfoglalkozás megtartása egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
A csapatkiképzés rendszere
A kiképzés végrehajtását szabályozó alapdokumentumok
A katonai kiképzés célja, követelményei, kiképzési ágai
A katonai pedagógia kialakulásának szükségessége, történeti áttekintése
Célja, szerepe a katonai kiképzésben
A katonai kiképzés szervezeti keretei, formái
Az ismeretközlés, gyakorlás, az ellenőrzés és értékelés szerepe, formái
Az oktatástechnikai és haditechnikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a kiképzésben
A foglalkozásra történő felkészülés rendje
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Az alegység (század) részletes kiképzési terv tartalma, használata
A foglalkozásra történő felkészülés folyamatának ismertetése
A kiképzési feladat sajátosságaiból adódó kockázati tényezők (balesetveszély,
egészségkárosodás, tűzveszély stb.) értékelése
A foglalkozási jegyek, jegyzetek, demonstratív segédanyagok kidolgozásának ismertetése,
gyakorlása
A feladatok vétele, a kiképzési terv tanulmányozása, anyagok gyűjtése, tanulmányozása
Részfoglalkozás-vezető (rajparancsnok) szerepében a foglalkozási jegyek elkészítése, a
foglalkozási helyek berendezésének ismertetése
Különböző kiképzési ágak anyagából részfoglalkozások előkészítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

983. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

351/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/10.2/0789-06

0

18

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági rendszabályok, erődítés, álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Műszaki szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A robbanóanyaggal kapcsolatos és a műszaki foglalkozásokon betartandó biztonsági
rendszabályok
Erődítési építmények fajtái, rendeltetése, harcászati, műszaki jellemzői
A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, készítésük feladatai, sorrendje és normái
A személy, a haditechnikai eszközök és erődítési építmények álcázásának módjai és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/10.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki zárás, tűzzel való gyújtás, villamos gyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki feladatokat végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A robbanó és nem robbanó műszaki zárak megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A GYODA telepítésének és visszatelepítésének gyakorlása 10%
75 g-os trotil préstest robbantása 40%
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Robbantókert
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat 5 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Robbanó műszaki zárak
A gyalogsági-, a harckocsi- és az irányított repeszaknák típusai; harcászati és műszaki
jellemzői
Az aknamező fogalma, főbb jellemzői
A különböző aknák felderítésének, megjelölésének szabályai
A nem robbanó műszaki zárak bemutatása, ismertetése és GYODA telepítésének és
visszatelepítésének fogásai
A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik
A robbanóanyag hatásának bemutatása
Az utászgyutacs, az időzített és a durranó gyújtózsinór főbb jellemzői, kezelésük és
gyakorlati alkalmazásuk szabályai
A tűzzel való gyújtás biztonsági rendszabályai
A tűzzel való gyújtás gyakorlása, 75 g-os trotil préstest robbantása
A villamos gyújtás fogalma és rendeltetése, a villamos gyújtások típusai, jellemző adataik,
alkalmazásuk szabályai
A gyújtóhálózat típusai
A villamos gyújtás biztonsági rendszabályai
A villamos gyújtás részfeladatainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

984. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédelmi kiképzés

azonosítója

sza

351/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/11.2/0789-06

0

12

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Vegyivédelmi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Atom-, vegyi-, biológiai- és gyújtófegyverek és az ellenük való védekezés lehetőségei
Nem tömegpusztító fegyver alkalmazásából származó vegyi-, sugár-, biológiai szennyezés
és az ellenük való védelem
Vegyi-, sugárfelderítő, mentesítő eszközök és anyagok
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/11.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyivédelmi kiképzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Egyéni és kollektív védelem eszközei és azok használatának gyakorlása 30%
Gyújtófegyverek elleni védelem gyakorlása 30%
Tűzakadály-pálya leküzdése 40%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Egyéni és kollektív védőeszközök és azok használata
Légzésvédelem eszközei: a rendszeresített légzésvédelmi eszközök, rendeltetése,
működése, fő részei
Méretvétel, mérethelyesség megállapítása
A légzésvédelmi eszközök ellenőrzése, használatuk rendje, szabályai a
veszélyeztetettségnek (MOPP) megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Bőrvédő eszközök: a rendszeresített bőrvédő eszközök
Rendeltetésük, fő részeik
Használatuk rendje, szabályai a veszélyeztetettségnek megfelelően
Kezelésük, karbantartásuk, tárolásuk alapvető szabályai
Kollektív védőeszközök: az óvóhelyek, konténerek, ABV-szűrővel ellátott sátrak, védelmi
létesítmények felépítése, használatuk rendje, levegőellátásuk eszközei
Az óvóhely-szolgálat rendeltetése, az üzemeltetők és az ellátottak kötelmei
A gyújtófegyverek okozta tüzek oltása a terepen, fedezékben és haditechnikai eszközökön
Személyek ruházatának, felszerelésének oltása, elsősegélynyújtás végrehajtása
Tűzakadály-pálya leküzdése
A rendszeresített köd- és füstképző eszközök rendeltetése, használatuk szabályai, az
alkalmazáskor betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok
A mesterséges ködök rendeltetése, fajtái
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

985. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Térképé351/12.0/0789-06
szeti és
katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

351/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

351/12.2/0789-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Katonai tereptan szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A terep fogalma, a terepfajták osztályozása, a terep hatása a harcra
A domborzat fő formái és idomai, a térkép fogalma, rendeltetése, műszaki jellemzői
Katonai, topográfiai térkép műszaki jellemzői, tartalma, a térkép-koordináták
meghatározása
MGRS (UTM-kereső hálózati rendszer) alkalmazása
3242

A rendszeresített tájoló, iránymérés és az álláspont meghatározása
Korszerű helymeghatározó eszközök (GPS) ismertetése, gyakorlati alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/12.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A terepen történő tájékozódás gyakorlása segédeszközzel (tájoló, térkép, GPS) és anélkül
Menet végrehajtása azimut-vázlat vagy térkép alapján 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A tájoló használata, a fő világtájak meghatározása
Mágneses azimut mérése, kitűzése
Azimut-vázlatok készítése
Az álláspont meghatározása különböző módszerekkel (azonosítással, oldalmetszéssel,
hátrametszéssel stb.)
Azimut- és térképi menet végrehajtásának gyakorlása
Menet végrehajtása azimut-vázlat, illetve térkép alapján
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

986. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségügyi ismeretek

azonosítója

sza

351/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
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sza

351/13.2/0789-06

0

6

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjai
Vízbe fulladás, áramütés, kígyómarás, mérgezés tünetei
Nyílt és zárt törések, a zárt törések felismerésének módjai
Hőártalmak tünetei
A katona egyéni eü felszerelése és használata
Elsősegélynyújtás vérzés esetén, szem, fül, gége, állkapocs, tarkó, orr, fej, mellkas és hasi,
felső és alsó végtagok sérülése esetén
A beteg vizsgálata, sérülések keresése, fektetési módok
A harcmezőről történő kimentés, szállítás, módjai, ellenséggel közvetlen harcérintkezés
során, illetve az ellenségtől való elszakadás után
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Sérült vizsgálata, életfunkciók ellenőrzése, keresése (eszmélet, légzés, pulzus) Az
újraélesztés ABC-je (A: átjárható légutak biztosítása, B: befújásos lélegeztetés, C:
cirkuláció biztosítása (szívmasszázs)
Ambu-babán történő gyakorlás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/13.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egészségügyi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Katonai egészségügyi-ellátási feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Egészségügyi szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Betegvizsgálat, sérülés megállapítás (béke, illetve harci körülmények között)
Az egyszerű szituációban a sérültek ellátásának, kiemelésének, mentésének módjai
(Rautek-fogás, illetve egyéb fogásokkal, hevederek segítségével)
A különböző vérzések jellemzői, csillapításuk, elállításuk módjainak gyakorlása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

987. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai ismeretek

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/14.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Logisztikai feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Logisztikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Irányított feladat végrehajtása (pl..: 63M sátor építése) 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Sportpálya
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Béke elhelyezési és tábori körülmények között az élelmezési normák ismerete
A katona ruházati alapfelszerelés cikkeinek és személyi felszereléseinek ismerete,
nyilvántartása (alapfelszerelési jegyzék, RFK)
Az alapfelszerelés cikkeinek viselete, tárolása, karbantartása, málházása, szállítása
A 63M típusú sátor építése, berendezési tárgyai
A tábori elhelyezés eszközeinek ismerete
Katonai tábor általános felépítése
A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák
kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai
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988. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
351/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/15.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Híradó ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Híradó alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Irányított rádióforgalmazási feladat végrehajtása 50%
A képzési helyszín jellege:
Híradó szaktanterem
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
A hordozható és harcjárműben rendszeresített rádiókészülékek rendeltetése, harcászattechnikai adatai, kezelőszervei, rendszeresített antennái és azok alkalmazása
A rádiókészülék telepítése, táplálása, üzemhez történő előkészítésének, üzembe
helyezésének és hangolásának szabályai
Összeköttetés felvétele
Málházás rendje, tartozék- és tartalék anyagok rendeltetése
A harcjárműben rendszeresített belső beszélgető rendszer rendeltetése, alkalmazási
lehetőségei, üzemeltetése
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A rendszeresített tábori távbeszélő készülékek harcászat-technikai adatai
A készülék főbb részei, rendeltetése, tartozékok
Az üzem előtti bevizsgálás feladatai
Alkalmazási módjai, főbb területei
Kezelőszervek működése, használatuk módjai
A készülék telepítésének, kezelésének, karbantartásának szabályai
A könnyűvezeték szerkezeti felépítése, elektromos jellemzői, szigetelésének tulajdonságai
A sérült vezeték ideiglenes és tartós javításának és karbantartásának szabályai
A vezetékvégek előkészítése csatlakoztatáshoz
A rádióforgalmazás szabályai
Összeköttetés felvétele, hívás, jelentkezés, közlemények adás-vétele
Lehetőség szerint a rádióforgalmazást minden harcászati gyakorlati komplex
foglalkozáson gyakoroltatni kell
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989. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
ismeretek/Gépjár351/16.0/0789-06
műparancsnoki és
-igénybevételi
ismeretek
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óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/16.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépjármű parancsnoki és igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Tesztfeladat megoldása (KRESZ, igénybevételi szabályok, biztonsági rendszabályok,
gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmekből) 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A gépjármű igénybevételének általános szabályai
A gépjármű menetokmányai, azok vezetése
A gépjármű telephely és műszaki ellenőrző állomás rendeltetése
A gépjárművezető felelőssége és kötelmei az igénybevétel előtt, alatt és után
A közúti közlekedés alapvető szabályai, a honvédségi gépjárművekre vonatkozó más
A gépjárműbalesetek bekövetkezésének főbb okai
A gépjárműparancsnok felelőssége a gépjárművezető tevékenységének vonatkozásában
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A gépjárműparancsnok feladata, valamint kötelességei indulás előtt, menet alatt, majd az
igénybevétel befejeztével
Az oszlopparancsnok feladata, felelőssége, valamint kötelességei a menet végrehajtása
előtt, a menet alatt, illetve a menet befejeztével
A menetparancs tartalma, kiadása
A hallgatókat bizottság előtt le kell vizsgáztatni KRESZ, igénybevételi szabályok,
biztonsági rendszabályok, valamint gépjármű- és oszlopparancsnoki kötelmek ismeretéből
Sikeres vizsga esetén részükre „Gépjárműparancsnoki igazolvány”-t kell kiállítani
A sikertelenül vizsgázók részére javítóvizsgát kell szervezni
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990. TANANYAGEGYSÉG

351/17.0/0789-06

Nem háborús
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Béketámogatói ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ellenőrző-, áteresztő pont vázlat készítése 25%
Személyek ruházatának, gépjárműrakományok átvizsgálásának gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapkiképzés blokkban hajtandó végre
Az ENSZ megalakulása, történelmi háttere, szervezete, alapokmányai, legfontosabb
egyezmények
Az ENSZ békemissziós tevékenységének történeti háttere, a békefenntartás helye, szerepe
A békefenntartó műveletek felosztása és azok jellemzői
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Figyelő-, ellenőrző-, áteresztő pont, a járőr, a kísérő és követő csoport, az ön- és
kölcsönös segítségnyújtás
Személyek ruházatának, gépjárművek rakományainak átvizsgálása, forgalomirányítás
Aknamező felkutatása és megjelölése, humanitárius feladatok elvégzése, híradó eszközök
telepítése és kezelése
EÁP rendeltetése, felépítése, a személy és gépjármű ellenőrzése, átvizsgálása, az EÁP-n
szolgálatot teljesítő katona feladata különböző esetekben, kényszerítő eszközök
alkalmazásának szabályai
Gyalog és gépjárművel végrehajtandó járőrözés szabályai, járőr összeállítása, felszerelése,
feladatai
A feladat végrehajtása közben és a szolgálat befejezése után meghatározott jelentések
tartalma, a jelentés módja
A katonák béketámogatói alapfelkészítése elméleti és harcászati komplex foglalkozásokba
tervezett gyakorlati foglalkozásokon történjen
A gyakorlati felkészülést a mobil EÁP-on és a „romvárosban” kell végrehajtani
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.2/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Terrorizmus és az ellene való harc lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Terror elleni harc
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A terrorizmus fogalma, célja, kialakulásának körülményei
Megjelenési formái kialakulásától napjainkig
A terrorizmus és a hadsereg
A terrorizmus elleni katonai tevékenység módja, formái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.3/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Polgári katonai együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A polgári-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation (CIMIC)) NATO-ban
alkalmazott elvei, doktrínái és eljárási módjai
A kapcsolatok rendszere különböző műveletek során (katonai-katonai, katonai-polgári
kapcsolatok, polgári-katonai együttműködés)
A CIMIC-központ célja, a központ felépítése, működése
A CIMIC célja, feladatai a magyar haderőben
Struktúrája, tevékenységének szabályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katasztrófaelhárító ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Békefenntartó feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katasztrófaelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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A veszélyhelyzetek általános jellemzése
A veszélyhelyzet-kezelés általános elvei
A katasztrófák, veszélyhelyzetek csoportosítása, jellemzése
A Magyar Köztársaság veszélyeztetettségi helyzete
A katasztrófák és a veszélyhelyzetek elleni védelem általános elvei, területei
A Magyar Honvédség helye, szerepe a katasztrófa és a veszélyhelyzetek elleni védelem
rendszerében
A Magyar Honvédség katonái (alegységei) alkalmazásának lehetőségei a kitelepítés,
kimenekítés, elhelyezés biztosításában, illetve feladatai végrehajtásában
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.5/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Katonai etika és viselkedés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Katonai etikai és viselkedésismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
Az etika szerepe a társadalom életében
A nemzettudat, a politika és az erkölcs kapcsolata
A jog és az erkölcs viszonya
Az erkölcsi értékrendek változásai a különböző történelmi korokban
A katonai szolgálat sajátos erkölcsisége
A katonák viselkedését szabályozó normarendszerek
A megjelenés, a viselkedés, az ápoltság, a kommunikációs készség, az öltözködés szerepe
a katonák társadalmi megítélésében
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.6/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a katonai jog és etika szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi ismeretek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
A fegyelmi felelősség, a felelősségre vonás általános szabályai
A nemzetközi hadijog fogalma, alapelvei
Megkülönböztető jelek, jelzések felismerése (vöröskereszt, kulturális javak, veszélyes
anyagokat felhasználó, tároló létesítmények, PV-jelzései, fehér zászló, villogó kékfény, eü
járművek fényjelzései, ENSZ, VKNB, hadifogoly és internáló tábor stb..)
Tevékenység megkülönböztető jel, jelzések észlelése esetén
Az ellenség sebesültjeivel (betegeivel) az őket ápolókkal, hadiköveteivel, hadifoglyokkal
kapcsolatos feladatok
Óvintézkedések a nem katonai célpontok, műemlékek, kegyhelyek megóvására
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/17.7/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kiképzésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Információvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az általános felkészítés blokkban hajtandó végre
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Biztonsági kockázati tényezők, fenyegetések
Követendő magatartási formák
Titokvédelmi és ügyviteli alapismeretek
Híradó eszközök használatának általános biztonsági szabályai, vírusvédelem stb..
Az információvédelem használatának általános szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/18.1/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcvezetői komplex gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli és karbantartja az egyéni lőfegyverét
Mozgásokat hajt végre terepen egyénileg és kötelékben
Műszaki feladatokat végez
Harcászati feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetési alapismeretek
A típus Speciális katonai mozgásismeret
B típus Általános harcászat
A típus Általános lőelmélet és gyakorlat
B típus Térképészeti- és tereptani alapismeretek
B típus Híradó alapismeretek
C típus Béketámogatói alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Tájékozódás eszközeinek használata
4. szint Rendszeresített híradó eszközök használata
5. szint Egyéni felszerelés használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Harcászati feladatok gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vezetői felkészítés blokkban hajtandó végre
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A modul zárásaként a befejezését megelőzően egy komplex harcászati gyakorlás kerül
végrehajtásra gyalogmenettel egybekötve, mely egyben vizsga
A komplex gyakorlás keretében beállításra kerül: a gyülekezési körlet felderítése,
elfoglalása, biztosítása; harcparancsok kiadása; harc előtti ellenőrzés végrehajtása; menet
megszervezése, végrehajtása; veszélyes terepszakasz leküzdése;
harcérintkezés felvétele; harcérintkezés megszakítása; reagálás ellenséges tevékenységre;
védelmi terepszakasz elfoglalása, a védelem megszervezése; ideiglenes EÁP telepítése,
üzemeltetése
harc utáni ellenőrzés, újjászerveződés végrehajtása; bevetés utáni kiértékelés levezetése
A kijelölt parancsnokok feladatonként értékelésre, értékelés után pedig váltásra kerülnek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

992. TANANYAGEGYSÉG

351/1.0/0790-06

Számítástechnikai
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

351/1.1/0790-06
351/1.2/0790-06
351/1.3/0790-06

0
0
0

6
12
10

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A Windows (98; 2000; ME) operációs rendszer használata, fájlkezelés, általános
beállítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított fájlkezelési és általános beállítási feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első mechanikai (kódfejtő) számítógépek
Az elektronikus számítógép kialakulása
A modern 8086-os rendszer, a fejlődés napjainkig
A ma általánosan alkalmazott számítógép szerkezete és perifériái
Az első operációs rendszerek, a DOS, a Windows megjelenése, egyéb operációs
A háttértárolók és a könyvtárrendszer, az intéző használata, fájlmásolás, könyvtár létrehozása
Az asztal és funkciói, beállítási lehetőségei, a Start-menü funkciói, beállítási lehetőségei
Alapszintű szövegszerkesztés a Notepad, és a Word-pad segítségével
Multimédiás alkalmazások, képszerkesztés, rajzolás, nyomtatás és képnézegetés a Paint
segítségével
Hangkezelés, hangfelvétel és lejátszás a CD-lejátszó és a hangrögzítő segítségével
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office szövegszerkesztőjének (Word) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított szövegszerkesztési feladat végzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános alapismeretek az MS Office-ról, a szövegszerkesztés alapfogalmai, a Word
rendeltetése, moduljai, a Word kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek
szerkesztése, az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása a Word-del: szövegírás, szerkesztés, formázás, rajzolás stb..
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása, mások által készített
dokumentumok szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Az MS Office táblázatkezelőjének (MS Excel) használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számítógépes nyilvántartásokat vezet
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Irányított táblázatkezelési feladat végzése 60%
3260

A képzési helyszín jellege:
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A táblázatkezelés alapfogalmai, az Excel rendeltetése, moduljai, kezelőfelülete, a rolórendszer, eszköztár-rendszer, ezek szerkesztése
Az egyes kezelőfelületek használata
Feladatok megoldása Excel-lel; egyszerű táblázatok, szummázás, szerkesztés,
függvényvarázsló használata alapszinten
A kész dokumentumok elmentése, beolvasása és nyomtatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek általános felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alvázak, kocsiszekrények, önhordó felépítmények, páncéltest kialakítások
A harcjárművek általános felépítése
Páncélzat és védettség
Harcjármű toronykialakítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső égésű motorok, járművek erőátvitele, kormányzása, fékezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Harcjárművek rendszereinek irányított gyakorlati áttekintése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két-, illetve négyütemű benzin- és dízelüzemű motor általános felépítése, jellemző
paramétereik
Motorok elhelyezése, felfüggesztése
A motorok segédberendezéseinek és kiszolgáló rendszereinek (tüzelőanyag-ellátó rendszer,
légellátó rendszer, kenőanyag-ellátó rendszer, hűtőrendszer) rendeltetése, felépítése
Tengelykapcsolók, nyomatékváltók, osztóművek, kardánhajtások, differenciálművek,
kerékhajtások rendeltetése, felépítése, működése, elhelyezkedése
Kerekes járószerkezetek (felfüggesztések, kerékhajtások, rugózás, lengéscsillapítás,
gumiabroncsok kerékgeometria), lánctalpas járószerkezet rendeltetése kialakítása
Kerekes járművek kormányzásának rendeltetése, típusai, felépítése, működése
Rudazatba épített, félintegrális és integrális szervók
Lánctalpas járművek kormányzása
Kormányzási megoldások
Fékek rendeltetése, felépítése, működése és típusai (dob-, tárcsa-, szalag-, üzemi-,
biztonsági-, rögzítő és tartósfékek)
A bemutatást és az ismertetést javasolt egy kerekes (BTR-80) és egy lánctalpas (BMP-1)
harcjárművön keresztül elvégezni
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Technikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Fegyverzettechnikai szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanás jelensége, jellemzői
A robbanóanyagok osztályozása, felhasználási területei
A lőporok ballisztikai jellemzői
A lőporok fajtái, főbb jellemzői és felhasználási területei
A lőpor égése, a gázképződés jellemzői
Lőszerek fejlődéstörténeti áttekintése
A lőszerek rendeltetése, általános felépítése, szerkezeti kialakítása és működése,
csoportosítása
A lőfegyverek kialakulása, fejlődésük rövid áttekintése
A lövészfegyverek fogalma és felosztása szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján
A korszerű lőfegyverek szerkezeti felépítése, az egyes szerkezeti elemek rendeltetése és
kialakítása
A tüzérségi fegyverek rövid fejlődéstörténete
A tüzérségi fegyverek rendeltetése, felépítése, működése, felosztása
A lövegek felépítése fő szerkezeti elemei és működése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
A NATO megalakulása, története, tagországainak fegyveres erői, politikai- és katonai
vezető-, döntéshozó testületei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Történelmi előzmények
A párizsi egyezmények (1954 október 20-23)
Francia külön út és kilépés
A Szövetség tevékenysége a 80-as évek végéig
A változó NATO (1989-1994)
A NATO-alapszerződés legfontosabb cikkelyei
A NATO fő politikai és döntéshozó testületei, azok fő feladatai
A NATO katonai vezető szervei és feladatai
A NATO központja
A NATO főbb parancsnokságai
Partnerség a békéért programok
Együttműködés a NATO és Oroszország között
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Partnerségi kapcsolat Ukrajnával
A szövetség operatív szerepe a békefenntartásban
A szövetség szerepe a fegyverzetkorlátozásban
A tagországok és fegyveres erőik
A szárazföldi csapatok
A légierő csapatai
A haditengerészet és csapatai
A gyorsreagálású erők
A tagországok hadseregeinek rendfokozatai, egyenruhái
A tagországok nemzeti és katonai ünnepei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
Hazánk csatlakozási folyamata, a NATO-n belüli írott és íratlan szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Út a szövetségi tagságig
Magyarország szerepe a partnerség a békéért programokban és a szövetség békefenntartói
feladataiban
A csatlakozási szerződés aláírása
A NATO-albizottságokban és egyéb területekben működő magyar képviseletek
A Dél-európai Szövetség Regionális Parancsnokság munkájában részt vevő magyar
képviselet
Szokások és elvárások, mindennapos protokoll
Fogadások és vacsorák
Ajándékozás
Öltözködési szabályok a katonai és civil rendezvényeken
Az idegen nyelvek használata
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/0790-06
A tananyagelem megnevezése:
NATO-jelzések és rövidítések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes jelöléseket és
terminológiát
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia használatára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus NATO ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyezményes jelek
A jelek ábrázolásának rendje
A jelek feliratozása, rövidítések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai
D típus A csapatok tevékenységének osztályozása
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haditevékenységek felosztása
A harc-, a harci támogató, a biztosító, a harci kiszolgáló támogató és a kiegészítő
tevékenységek felosztása, alapelvei
A könnyű (gépesített) lövészraj, szakasz helye, szerepe a haditevékenységekben
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
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A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki élőkészítése és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész harcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A támadás és védelem során könnyű (gépesített) lövész alegység (raj, szakasz) szinten
alkalmazott alakzatok és eljárások
A tűzvezetés alapjai, a tűzparancs és a tűzfeladat, a tűzvázlat
A védelmi terepszakasz műszaki előkészítése, és az ellenséges páncélozott eszközök elleni
harc megszervezése
Könnyűlövész raj járőrözésben
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőelmélet és a tűzvezetés alapjai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktuskerülő készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Lőkiképzés szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tüzelés szabályai felbukkanó és mozgó célokra lövészfegyverekkel, valamint a
harcjárművek toronyfegyvereivel
Tüzelés szabályai légi célokra lövészfegyverekkel és alacsonyan szálló légi célokra
vezetett tűz irányítása
Lőelméleti alapismeretek: külső és belső ballisztikai viszonyok; normál lőviszonyok
A lövedékek szórása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó haditechnikai alapfeladatokat lát el
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
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Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése,
harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei
A könnyű (gépesített) lövészalegységeknél rendszeresített harcjárművek általános
felépítése, harcászat-technikai adatai, üzemeltetésének és kiszolgálásának általános
szabályai és sajátosságai
A harcjármű toronyfegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és
lőszerei, a toronyfegyverek kezelésének alapvető fogásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Könnyűlövész lőkiképzés (lőgyakorlatok végrehajtása lövészfegyverekkel)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó lőkiképzéssel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
3271

Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakalap lőgyakorlat végrehajtásának begyakorlása és végrehajtása harcjárművel
Az 1. számú könnyűlövész szaklőgyakorlat pisztollyal, géppisztollyal, gépkarabéllyal,
géppuskával, kézi gránátvetővel, távcsöves puskával nappal
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harckocsi alegységek szervezete, fegyverzete, alkalmazási lehetőségei, a kezelők
kötelmei, a harckocsi irányítására és vezetésére szolgáló jelek-jelzések, a harckocsi
A harckocsi alegységek (raj) parancsnokok tevékenységének rendje különböző harc és
harccal kapcsolatos feladatok végrehajtása során
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Harckocsi haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Könnyűlövész és harckocsizó harcászati alapfeladatokat lát el
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
3273

Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített harckocsi általános felépítése, harcászat-technikai adatai,
üzemeltetésének és kiszolgálásának általános szabályai és sajátosságai
A harckocsi ágyú rendeltetése, harcászat-technikai adatai, fő részei és lőszerei
A harckocsi ágyú és géppuska kezelésének alapvető fogásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcászat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítástechnika szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűztámogatás helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harc megvívása során
A tüzér felderítés és tűzvezetés elvei és alapvető feladatai
A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása
Célmegjelölés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcászati és haditechnikai ismeretekkel kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített gépvontatású tüzérségi lövegek, tarackok, ágyútarackok, aknavetők,
valamint a hordozható és önjáró páncéltörő eszközök rendeltetése, jellemzése, harcászatitechnikai adatai, lehetőségei
A rendszeresített tüzérségi eszközök kezelése és előkészítése tüzeléshez történő
előkészítése, valamint ezek során betartandó alapvető biztonsági és környezetvédelmi
A rendszeresített tüzérségi és páncéltörő lőszerek (rakéták) jellemzői és a kezelésük során
betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi- és szögtávcsövek, periszkópos tüzér tájolóműszerek, lézertávmérők rendeltetése,
jellemzése, harcászati-technikai adatai
A műszerek mérésre való alkalmassá tétele, tájolása, kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Tüzér harcszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tüzér harcszolgálattal kapcsolatos alapfeladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
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3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők feladatai a lövegek, aknavetők és páncéltörő eszközök kezelése során
Harcszolgálati alapfogalmak és vezényszavak a tüzérségi eszközökkel történő feladatok
végrehajtása során
Tüzelőállások elfoglalásának rendje
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Más országok hadseregei
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelem fajtái és alapelvei
A szárazföldi csapatok légvédelmi támogatásának rendszere és viszonyai, a légvédelem
helye, szerepe az összfegyvernemi harc megvívásában
Az aktív és passzív légvédelem
A légvédelmi tűzrendszer
A légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek szervezete, harcrendje, manővereik, valamint a
csapatok, objektumok oltalmazásának sajátosságai
A más hadseregek repülőgépei és harci helikopterei, azok technikai paraméterei,
felismerési, azonosítási és harci lehetőségei, az általuk alkalmazott fegyverek,
A légi célok felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok feldolgozása és továbbítása
A tűzkészültségi fokozatok és fegyverzeti kontroll
A nem légvédelmi rakéta- és tüzér alegységek önlégvédelemének aktív és passzív
légvédelmi rendszabályai
A „Légi veszély!” és a „Légi riadó!” jelek és jelzések tartalma és tevékenység rendje
vételük esetén
A légvédelmi tűz megszervezése és vezetése (nem légvédelmi) kisalegységek tevékenysége
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzértechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Értékelés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légvédelmi rakétatechnikai és légvédelmi tüzér fegyverrendszerek felosztása, valamint a
légi célok felderítésének technikai eszközei és azok jellemzői
A rendszeresített kézi légvédelmi rakétakomplexum rendeltetése, harcászat-technikai
adatai, harci lehetőségei, működésének elvei, fő részei és azok rendeltetése, valamint
kezelésének fogásai és a használat során betartandó biztonsági rendszabályok
A kézi légvédelmi rakétakomplexum kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető légvédelmi ismeretek birtokában légvédelmi feladatokat hajt végre
(szakharcászat, technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légi célok felosztása
A légvédelmi rakéta- és tüzér lőelmélet alapfogalmai
A tüzelés szabályai alacsonyan repülő légi célokra gyalogsági, harcjármű
toronyfegyverekkel, légvédelmi géppuskákkal, valamint kézi légvédelmi
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A más hadseregek egyenruhái, felségjelzései, a szárazföldi haderőnem haditechnikai
eszközei, azok technikai paraméterei, harci lehetőségei
A figyelés, a figyelőhely kiválasztása és berendezése, valamint a figyelés eszközeinek
alkalmazása
A felderítési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának rendje
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A felderítő harceljárások (a rajtaütés és a lesállás) alapjai, azok végrehajtásának rendje és
megszervezése
Alapvető túlélési technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő haditechnikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített egyéni és kollektív gyalogsági és jármű fedélzeti
fegyverek rendeltetése, harcászat-technikai adatai, harci lehetőségei, lőszerei
A felderítő alegységeknél rendszeresített optikai, elektronoptikai és infravörös figyelő
műszerek, (lézer-) távmérők
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítő szakharcászat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető felderítő ismeretek birtokában felderítő feladatokat hajt végre (szakharcászat,
technikai és lőelméletei ismeretek)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
3282

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető felderítési módok gyakorlása: figyelés; átvizsgálás; lesállás; rajtaütés
Járőrözés gyalog alkalmazott felderítőszervvel
A felderítés eredményének jelentése
Túlélés alapfogásainak gyakorlati végrehajtása
Hevenyészet bázis (pihenő) kiépítése; élelem és víz gyűjtése; tűzgyújtási szabályok;
csatlakozás a saját erőkhöz
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás elmélete: műszaki zárás; erődítés-álcázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műszaki támogatás területei, a nem műszaki alegységek által önállóan végrehajtandó
műszaki biztosítási feladatok
Műszaki zárak fogalma, csoportosításuk, helyük, szerepük és jelentőségük a
harctevékenységek megvívása során, valamint alkalmazásuk a nem háborús katonai
Az erődítési építmények csoportosítása
A tüzelőállások, védelmi építmények helyének kiválasztása, helyük, szerepük a
harcrendben védelmi harc megvívása során, védelmi képességeik
A kiépített tüzelőállásokkal és védelmi építményekkel szemben támasztott követelmények,
a személyi állomány élet- és munkakörülményeit biztosító létesítmények
A rajállás műszaki berendezésének sorrendje
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Az álcázás módjai, területei, feladatai, valamint általános érvényű álcázási rendszabályok
Legjellemzőbb árulkodó jelek
Az álcázás célja, fajtái, az álcázással szemben támasztott követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
A műszaki támogatás gyakorlata: robbantási feladat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető műszaki ismeretek birtokában műszaki feladatokat hajt végre (műszaki zárás,
erődítés-álcázás, robbantás)
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A robbanóanyagok fogalma, felosztása
A Magyar Honvédségben használt robbanóanyagok jellemzői és alkalmazásuk
A robbanóanyagok felhasználása során betartandó biztonsági rendszabályok
A robbantási feladatok szerepe a műszaki támogatásban
A robbantási feladatok megszervezésének, irányításának és végrehajtásának rendje
A tűzzel való és a villamos gyújtás eszközei
Szerelt gyutacs, szerelt töltet, valamint hálózatok készítése, gyújtása tűzzel, valamint
tüzelőállás robbantása villamos gyújtással
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
ABV-védelem és a vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése, egyéni és kollektív
vegyivédelmi eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A kisalegységek harc- és a harccal kapcsolatos tevékenységei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek ABV-védelmének alapjai és területei
Az ABV-védelem helye, szerepe és feladatai az összfegyvernemi harcban
A tömegpusztító fegyverek alkalmazására utaló jelek
A vegyi-, sugár és biológiai szennyezés felderítésének lehetőségei, a felderítési adatok
értékelésének és továbbításának rendje, valamint tevékenységrendje riasztás esetén
3286

A vegyi-, sugár és tűzhelyzet értékelése
A szennyezett területeken folytatott tevékenység során betartandó rendszabályok
A nem vegyivédelmi szakalegységek feladatai az ABV-védelem terén
Az alegység vegyi-, sugár és tűzhelyzetének értékelése
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete, és használatuk szabályai
A nem vegyivédelmi alegység (raj, szakasz, kezelőszemélyzet) parancsnokának feladatai
az alegység ABV-védelmének megszervezése és tevékenységének irányítása során
A tömegpusztító fegyverek hatása és jellemzőik
Az atom-, vegyi- és biológiai fegyverek hatásaival szembeni védelem lehetőségei, a terep,
a védelmi építmények, az egyéni és kollektív vegyivédelmi eszközök védőképességei
A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresítet vegyivédelmi eszközök és azok jellemzői
A szennyezett területen történő tevékenység megszervezésének és irányításának alapelvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/7.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Mentesítés, gyújtóeszközök és az ellenük való védekezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető ABV ismeretek birtokában az ABV helyzetnek megfelelően alkalmazza az
egyéni és kolletív védelmi eszközeit, valamint mentesítési, és gyújtó eszközök elleni
Üzemelteti és alkalmazza a katonai szervezetnél rendszeresített ágazatra jellemző
fegyverzetet és haditechnikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Műveletek gyakorlása 75%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem vegyivédelmi szakalegységeknél rendszeresített vegyi-sugárfelderítő eszközök
ismerete és használatuk szabályai
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A nem vegyivédelmi alegységeknél rendszeresített mentesítő anyagok és eszközök,
alkalmazásának szabályai
A raj (technikai eszköz) részleges mentesítésének feladatai, az alegységparancsnok
tevékenységének rendje mentesítési feladatok végrehajtása során
A rendszeresített és a szükség tűzvédelmi eszközök és anyagok, valamint azok
használatának szabályai
Égő személyek és harci-technikai eszközök oltásának gyakorlása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/8.1/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Az elektronikai hadviselés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységek haditevékenységek során alkalmazott alapvető
tevékenységei végrehajtásának és azok irányításának alapismerete
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselés helye, szerepe, az elektronikai hadviselés alapelvei, tagozódása,
fogalmai
Az elektronikai hadviselési alegységek rendeltetése, szervezeti felépítése, harci
alkalmazásuk elvei
Elektronikai hadviselés alegységek szolgálati személyeinek feladata, kötelmei
Más államok, hadseregek elektronikai hadviselési erői, eszközei, alkalmazásuk elvei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
351/8.2/2182-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikai hadviselés típusismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az alapvető elektronikai hadviselési ismeretek birtokában (szakharcászat, típusismeret és
szaktechnikai eszközök kezelése) elektronikai hadviselési feladatokat hajt végre
Betartja a kisalegysége fegyverzetére vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A fegyvernemi és szakalegységeknél rendszeresített fegyverek és haditechnikai eszközök
D típus Az általános biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektronikai hadviselési alegységeknél rendszeresített szaktechnikai eszközök
rendeltetésre, felépítése, technikai paraméterei, általános működésük
Az eszközök harci alkalmazásának alapjai, az igénybevétel és kiszolgálás biztonsági
rendszabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Más országok szárazföldi haderejének rendfokozati és csapatjelzései, hadiruházati
formái, felségjelzései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Más országok hadseregeinek hadiruházati formái
A rendfokozati jelzések kategóriái, az egyes kategóriákon belül alkalmazott jelzések
A főbb fegyvernemek, csapat- és egyéb jelzései, azok elhelyezése a hadiruházaton
A felségjelzések és elhelyezésük a különböző harceszközökön
A NATO haderőiben alkalmazott egyezményes jelek, csapat- és egyéb jelzések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.2/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverek, harcjárművek, harceszközök főbb jellemzői, harcászat-technikai adatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyalogsági fegyverek, páncéltörők, aknavetők, tüzérségi eszközök, harcjárművek,
harckocsik, helikopterek
A harcászati, harcászati-hadműveleti rakéták, légvédelmi eszközök, rádióelektronikai
eszközök és fegyverrendszerek elemeinek főbb kategóriái, azok jellemzői, felismerési
Az egyes harceszközök, fegyverek egyezményes jelei, a magyar és a NATO szabályzatok
alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.3/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Az alegységek, egységek szervezete, főbb fegyverzete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A haderők általános struktúrája
Szervezési alapelvek
Típus alegységek szervezete, főbb fegyverzete, hasonlóságok és különbségek
A harcoló egységek szervezete, fegyverzete, a rendszeresített technikai eszközök nagybani
ismerete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.4/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A támadás és a védelem alapelvei, objektumai, harcrendi elemei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alegységek, egységek helye, tevékenysége támadásban és védelemben
A harcrendi elemek ereje, összetétele, feladatai
A harcászati-hadműveleti mélységben lehetséges harcrendi elemek és objektumok
jellemzői, ezek erői, eszközei, tevékenységük rendje és felismerési jelei a támadás és a
védelem különböző mozzanataiban
A harcrendi elemek és objektumok őrzés-védelmi és biztosítási rendszere
A harcrendi elemek és objektumok kapcsolata, együttműködése és tevékenységének
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.5/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A félkatonai szervezetek, terrorista csoportok jellemzői, felismerési jeleik
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A félkatonai szervezetek, terrorista csoportok általános jellemzése
A legismertebb terrorszervezetek
A terroristák működésének jellemzése, célpontjaik, módszereik
A félkatonai szervezetek, terrorista csoportok által a műveleti területeken alkalmazott
eljárások
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/1.6/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellenség felderítést elhárító tevékenysége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Más országok hadseregei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítést elhárító erők és eszközök szervezete, főbb fegyverzete, felszerelése, a
harcbiztosítás és a felderítést elhárító tevékenység kapcsolata
A felderítést elhárító erők alkalmazásának elvei, lehetőségei, felismerési jelei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
Vezeti a nem háborús katonai műveletek felderítő támogatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A harcászati felderítés elméleti alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A katonai felderítés felosztása, erői, eszközei
A harcászati hadműveleti felderítés felosztása, nemei, feladatai
A felderítéssel szemben támasztott követelmények
A csapatfelderítés helye, szerepe a felderítés rendszerében
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A felderítő alegységek szervezete, fegyverzete, harci-technikai eszközei, állományukból
képezhető felderítő szervek, azok feladatai, képességei
A felderítő katona kötelességei a felderítési feladatra történő felkészülés, a felderítési
feladatok végrehajtása során és a felderítés befejezését követően
A felderítő szerv fogalma, fajtái
A különböző felderítő szervek erői, eszközei, feladatai, képességei
A felderítési mód fogalma, fajtái
A különböző felderítési módok célja, végrehajtó erői, eszközei, végrehajtásuk rendje,
követelményei
A felderítő szervek feladatai a tevékenységi körzet elfoglalása, a működési körzet
berendezése, az ellenség harcrendjének felderítése során
A különböző felderítő szervek rendeltetése, szervezete, felszerelése, feladatai, képességei,
kijuttatásuk és bevonásuk rendje a műveleti területen, az általuk alkalmazható felderítési
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.2/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés gyakorlati alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
Az összfegyvernemi ismereteire alapozva részt vesz a katonai műveletekben
Különböző veszélyhelyzetekben alkalmazza a túlélési technikákat és fogásokat,
beosztottjait ilyen irányú tevékenységre felkészíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felderítő kisalegység (felderítőszerv) parancsnoki - vezetői ismeretek
C típus Híradó
C típus Térkép és légi fénykép (katonai tereptan)
B típus Speciális felderítő (téli; vízi; hegyi; ejtőernyős) ismeretek, valamint túlélési technikák
elmélete és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
4. szint Optikai felderítőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő katona kötelességei a felderítési feladatra történő felkészülés, a felderítési
feladatok végrehajtása során és a felderítés befejezését követően
A terepen való mozgás és álcázás begyakorlása különböző körülmények között
Rendszeresített és szükségálcázó eszközök készítése és alkalmazása
A felderítő katonák tevékenységének gyakorlása a felderítő alegységek menetének
végrehajtása, valamint körletek elfoglalása, tábori elhelyezés során
A jármű kezelőszemélyzet kötelmei a jármű menethez és harchoz történő előkészítése és a
jármű mozgása során
A jármű tüzelőállás és fedezék kiépítésének, elfoglalásának, valamint a jármű álcázásának
gyakorlása
A felderítő katonák és felderítő szervek, harcjármű kezelőszemélyzet tevékenységének
rendje, a felderítési feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott különböző felderítési
módok, valamint módszerek alkalmazása során
A felderítő szervek feladatai a tevékenységi körzet elfoglalása, a működési körzet
berendezése, az ellenség harcrendjének felderítése során
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.3/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés kisalegység (felderítőszerv)szintű vezetésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
Vezeti a nem háborús katonai műveletek felderítő támogatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
B típus Felderítő kisalegység (felderítőszerv) parancsnoki - vezetői ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A parancsnoki munka célja, tartalma, folyamata, általános módszerei, végrehajtásának
rendje, követelményei
A felderítési feladatok meghatározására, a felderítőszerv parancsnokok harcparancsa
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A felderítőszervek parancsnokainak harci okmányai, azok tartalma és formai
követelményei
A harci okmányok kidolgozásának és vezetésének rendje
A tűz megszervezésének elemei és a tűzvezetés folyamata, követelményei
A tűzvázlat tartalma
A felderítőszervek és alegységek tüzének megszervezése és vezetése körletben, menetben
és különböző felderítési módok alkalmazása során
A térképek osztályozása
Helymeghatározás a térképeken UTM-koordinátákkal
Lejtőszög és láthatóság megállapítása a térképen
A légi fényképek fajtái, és felhasználásuk katonai jelentősége
A felderítőszervek híradásának felépítése, követelményei
A híradás okmányai, azok tartalma, használatuk szabályai, vezetésük rendje
Feladatok, az összeköttetés fenntartásában és a rádióelektronikai harc követelményeinek
az érvényre juttatásában
A felkészítés időszakai, területei, azok tartalma, módszerei
A felderítő katonai kiképző feladatai, munkarendje a közvetlen felkészítés megszervezése
és vezetése során
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.4/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés kisalegység (felderítőszerv)szintű vezetésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Feladatai végrehajtása során szakszerűen alkalmazza a műszaki felderítőkészlet felderítő
berendezéseit, és azok alegységszintű technikai kiszolgálásában részt vesz
Harchelyzetben megszervezi és vezeti alegysége tüzét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felderítő (harc-) járműtechnikai alapismeretek
C típus Felderítőeszköz-ismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
4. szint Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő katonák tevékenységének rendje a közvetlen felkészítés előkészítése és
végrehajtása időszakában
A felkészítés befejezése, a készenlét elérése
A felderítő jármű parancsnok feladatai a kezelőszemélyzet tevékenységének
megszervezése és vezetése során
A felderítő eszközök és berendezések alkalmazása, üzemeltetése, a felderítési adatok
gyűjtése, jelentése
A raj- és járműparancsnok feladatai, menetek végrehajtása, körletek elfoglalása és a
különböző felderítési módok alkalmazásakor, tevékenységének rendje, felderítő szervek,
valamint alcsoportok vezetése során
A felderítőszervek tüzének megtervezése, megszervezése és vezetése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.5/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés kisalegység (felderítőszerv) speciális környezetben; Túlélési
fogások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
Különböző veszélyhelyzetekben alkalmazza a túlélési technikákat és fogásokat,
beosztottjait ilyen irányú tevékenységre felkészíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális felderítő (téli; vízi; hegyi; ejtőernyős) ismeretek, valamint túlélési technikák
elmélete és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendkívüli és veszélyhelyzetek pszichés velejárói, általános magatartási szabályok
egyedül és csoportosan
Az öltözet (ruházat, lábbeli) és a felszerelés előkészítésének, összeállításának,
málházásának, rögzítésének követelményei
A terepen való túléléshez a feltételrendszer megteremtésének, az élelem és ivóvíz
beszerzésének, a táplálékok elkészítésének, pihenő és menedékhelyek kialakításának, a
tűzgyújtás és a pihenés végrehajtásának, szükségeszközök elkészítésének módjai
A napi tevékenység és áruló nyomok álcázásának, a biztonságba helyezés és mentés,
valamint sérülések ellátásának szabályai
Túlélési szabályok különböző helyzetekben, szélsőséges időjárási és különböző
terepviszonyok között, elszigetelődés, fogság, szökés és más veszélyhelyzetek esetén
A terepen való élet tájékozódás, mozgás és álcázás, pihenőhelyek építésének a tűzgyújtás
fogásainak, csapdák, segédeszközök készítésének, a túlélési szabályok alkalmazásának
gyakorlása
Felderítési feladatok, tájékozódás, mozgás végrehajtásának, felderítési módok
alkalmazásának gyakorlása különböző terep és időjárási viszonyok között
A felderítő szervek tevékenységének vezetése, akadályok leküzdése, a felderítő szervek
életképességét biztosító túlélési technikák és rendszabályok alkalmazása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.6/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcászati felderítés kisalegység (felderítőszerv) speciális környezetben; Ejtőernyős
képzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az ejtőernyős szaktechnikát, alapfokú katonai ejtőernyős ugrásokat hajt
végre, a sízés és sziklamászás alapjainak ismeretében, akadályok leküzdését és ezek
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Speciális felderítő (téli; vízi; hegyi; ejtőernyős) ismeretek, valamint túlélési technikák
elmélete és gyakorlata
B típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Repülőtér
Gyakorlóbázis
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Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ejtőernyős ugrások végrehajtásának általános szabályai
Jelek, jelzések a repülőtéren
Az ejtőernyős ugrások szolgálati személyei, az ejtőernyős ugró kötelmei
A hajtogató terület berendezése, a hajtogatás eszközei
A fő, tartalék és teher ejtőernyők hajtogatása bekötött és stabilizátoros ejtőernyős
Az ejtőernyők okmányai, azok vezetésének rendje, az ejtőernyők és az automata
nyitókészülék tárolásának szabályai
Gyakorlatok végrehajtása ejtőernyős földi felkészítő szereken
komplex gyakorlat végrehajtása a repülőgép makettből
Tevékenység gyakorlása különböző helyzetek kialakulásakor
Levezető izomlazító gyakorlatok
Az ejtőernyős ugrásoknál betartandó biztonsági rendszabályok
Ugróterület berendezése, az ugráshoz vezényelt szolgálati személyek bemutatása
Az ejtőernyős ugrási feladatok meghatározása, a felszerelés végrehajtása és ellenőrzése
Különböző fokozatú ejtőernyős ugrások végrehajtása
Ténykedés a levegőben és a földetéréskor
Tevékenység rendje földetérés után
A feladat végrehajtásának értékelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/2.7/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Komplex harcászati zárófoglalkozás (gyakorlat)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen hadseregek ismeretei alapján felismeri és azonosítja a különböző haditechnikai
eszközöket, megállapítja a nemzeti hovatartozást és a fegyvernemi besorolást
Idegen hadseregek ismeretei alapján beazonosítja a harcászati és hadműveleti mélységben
megjelenő objektumokat, és várható tevékenységükre következtetéseket von le
Irányítja a felderítő-alegységekből képezhető szervek felkészítését, végrehajtja
tevékenységük megszervezését, és vezeti az alegység felderítését
Különböző veszélyhelyzetekben alkalmazza a túlélési technikákat és fogásokat,
beosztottjait ilyen irányú tevékenységre felkészíti
Az összfegyvernemi ismereteire alapozva részt vesz a katonai műveletekben
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Feladatai végrehajtása során szakszerűen alkalmazza a műszaki felderítőkészlet felderítő
berendezéseit, és azok alegységszintű technikai kiszolgálásában részt vesz
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A harcászati felderítés elméleti alapjai
B típus Felderítő kisalegység (felderítőszerv) parancsnoki - vezetői ismeretek
B típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
C típus Felderítőeszköz-ismeret
A típus Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
4. szint Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
4. szint Optikai felderítőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Kockázatvállalás
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítőszervek parancsnokainak tevékenysége a felderítőszervek általános és
harcászati felkészítése, a feladatok meghatározása
Harckészültségi feladatok, menet végrehajtása, körlet elfoglalása harcbiztosítási feladatok
begyakorlása
A harcjármű-parancsnok feladatai a harcjármű kezelőszemélyzet tevékenységének
megszervezésében és vezetésében
A harcjármű berendezéseinek üzemeltetése
A tevékenység gyakorlása különböző felderítési módok végrehajtásakor
A felderítőszervek parancsnokainak tevékenysége a peremvonalban elhelyezkedő ellenség,
az átjutásra alkalmas terepszakasz felderítése és az ellenség mélységébe történő átjutás
végrehajtása és a különböző felderítési feladatok vezetése során
A felderítő jelentés összeállítása, rejtjelzése, jelentése
A felderítőszervek bevonásának gyakorlása
A felderítőszervek részére meghatározott feladatok végrehajtása, tevékenységük vezetése,
jelentések összeállítása, továbbítása
MEDEVAC
Feladatok befejezése, csatlakozás a saját csapatokhoz
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelméleti alapismeretek, tüzelési szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a felderítők részére előírt lő- és kézigránátdobó gyakorlatokat,
normafeladatokat és a kiképzés során erre beosztottjait felkészíti
Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvereket, kézigránátokat, lőszereket és
optikai eszközöket
A kiképzés során a lövészettel kapcsolatos gyakorlatokon szolgálati feladatokat lát el
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, foglalkozási
jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai biztosítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Számolási készség
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ballisztikai alapfogalmak
A röppálya, holt tér, fedett tér kialakulása, a pásztázó lövés
Lőtábla szerinti lőviszonyok
A normál hibatörvény, a természetes lövedékszórás, a tűz hatásossága, a cél leküzdéséhez
szükséges tölténymennyiség kiszámítása
Tüzelés és tűzhelyesbítés szabályai különböző lőviszonyok között, saját alegység
közelében, korlátozott látási viszonyok és hőmérsékletváltozás esetén, valamint
A lövészetek szolgálati személyei, feladataik és jogkörük
A lő- és kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásának rendje, biztonsági és
környezetvédelmi rendszabályai
Az egyéni lőgyakorlatok és az alegység lőkiképzésének értékelése, nyilvántartása
A felderítő alegységek részére előírt kötelék lőgyakorlat tartalma, végrehajtásának rendje
és értékelése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/3.2/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Lő- és kézigránátdobó gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
Végrehajtja a felderítők részére előírt lő- és kézigránátdobó gyakorlatokat,
normafeladatokat és a kiképzés során erre beosztottjait felkészíti
Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvereket, kézigránátokat, lőszereket és
optikai eszközöket
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
B típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
4. szint Optikai felderítőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lövők tevékenysége lövészfegyverekkel, és a fedélzeti fegyverekkel végrehajtandó
lőgyakorlatok, kézigránát dobógyakorlatok végrehajtásakor
Távolságbecslés gyakorlása szabad szemmel, távcsővel
Távolságmérés az optikai irányzékok alkalmazásával
A lövész- és fedélzeti fegyverekkel végrehajtandó éles lőgyakorlatokat, éles
kézigránátdobó gyakorlatokat megelőző előkészítő lő- és dobógyakorlatok végrehajtása,
fegyverek lőszabatosságának ellenőrzése, szükség esetén belövése
A felderítő katonák és alegységek részére előírt lőgyakorlatok végrehajtása lövész-és
fedélzeti fegyverekkel nappal és éjszaka
Kézigránát éles dobógyakorlat, különleges lőgyakorlat végrehajtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1006. TANANYAGEGYSÉG

351/4.0/2190-06

Haditechnikai
eszközök ismerete és
kezelése

azonosítója
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szk
szk
szk
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szk

351/4.1/2190-06
351/4.2/2190-06
351/4.3/2190-06
351/4.4/2190-06
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351/4.6/2190-06
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6
6
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16
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Járművek szerkezettana és üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felderítő (harc-) járműtechnikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített járművek felépítése, harci-technikai jellemzése
A járművek málházása, a kezelőszemélyzet elhelyezkedése
A járművek TASZT-készlete, az úszását biztosító berendezések
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Híradó, figyelő műszerek, fegyverzet és egyéb berendezések rendeltetése, elhelyezése
A motor, erőátvitel, futómű, kormánymű, fékberendezés jellemzése, a rendszerek
kapcsolata
A motor jellemzése, szerkezeti kialakítása, vezérlésének felépítése és működése
A motor rögzítése
A tüzelőanyagellátó-rendszer felépítése, működése, részegységeinek elhelyezése a
A hűtőrendszer rendeltetése, kialakítása, a hőmérsékletszabályozás megoldása
A rendszer működése, üzemeltetésének sajátosságai
A kenőrendszer rendeltetése, felépítése és működése, elemeinek kapcsolata és elhelyezése
A motor levegőellátó-rendszer felépítése, elemeinek kialakítása, működése
Az előmelegítő rendszer rendeltetése, felépítése, elemeinek kialakítása
A rendszer működése és az alkalmazás szabályai
A gazdaságos üzemeltetés szabályai
A motor és rendszereinek alegységszintű technikai kiszolgálása, és javítási feladatainak
végrehajtása
A gyakorlati foglalkozások biztonsági rendszabályai
A fékberendezések feladata, felépítése, működése és beszabályozása
A járművek elektromos berendezéseinek általános felépítése, rendszereinek kapcsolata és
feladata
A tömegpusztító fegyverek elleni védelmi rendszer rendeltetése
A tűzoltó-berendezés rendeltetése, jellemzői, felépítése és működőképességének
ellenőrzése, karbantartása és a lehetséges hibák megszüntetése
A harcjármű úszásának feltételei, a mozgás és kormányzás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.2/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Járműigénybevételi és üzemeltetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felderítő (harc-) járműtechnikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely

3308

Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fenntartási rendszer felépítése, a tervszerű kiszolgálás tartalma, végrehajtásának rendje
és eszközei
A kezelőszemélyzet és az alegységparancsnok kötelmei a tervszerű kiszolgálás
végrehajtása során
A tervszerű kiszolgálás feladatainak végrehajtása karbantartó műhelygépkocsi
alkalmazásával
A jármű technikai állapotellenőrzésének tartalma, értékelése, időszakai
Az időjárási viszonyok hatása a jármű rendszereinek, berendezéseinek működésére
A járművek téli-nyári üzemeltetéséhez való előkészítés műveleteinek tartalma
A rövid idejű és tartós tárolás műveleteinek tartalma
Karbantartás és ellenőrzés a tárolás alatt, tárolás utáni üzembe helyezés
Tárolásba helyezés műveleteinek végrehajtása, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.3/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyalogsági fegyverek technikai ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvereket, kézigránátokat, lőszereket és
optikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
C típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített lövészfegyverek rendeltetése, főbb harcászatitechnikai adataik, felépítésük, működésük, részleges szét-és összeszerelésük sorrendje
A jellemző meghibásodásaik felismerésének és elhárításának módjai
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Az alegységszintű technikai kiszolgálásuk feladatai
Az egyes fegyverekhez rendszeresített lőszerek felépítése, működése, kezelésük és
felhasználásuk biztonsági rendszabályai
A rendszeresített optikai irányzékok típusai, azok felépítése, működése, jellemző
meghibásodásaik és alegységszintű kiszolgálásuk feladatai
A felderítő alegységeknél rendszeresített kézigránátok rendeltetése, főbb harcászatitechnikai adatai, felépítése, működése
A tárolás, összeszerelés és a dobás biztonsági előírásai, rendszabályai
A rendszeresített fegyverek beszabályozásának és belövésének feladatai, a feladatok
végrehajtásának sorrendje
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.4/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Jármű fedélzeti fegyverek technikai ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
Végrehajtja a felderítők részére előírt lő- és kézigránátdobó gyakorlatokat,
normafeladatokat és a kiképzés során erre beosztottjait felkészíti
Karbantartja és alkalmazza a rendszeresített fegyvereket, kézigránátokat, lőszereket és
optikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyalogsági lövész- és (harc-) járműfedélzeti fegyverek
C típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gyalogsági lövész- és fedélzeti fegyverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felderítő alegységeknél rendszeresített fedélzeti fegyverek rendeltetése, harcászatitechnikai adatai, felépítése, működése
A részleges szét-és összeszerelés szabályai, sorrendje
A jellemző meghibásodások felismerése és azok elhárítása
A tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának módjai, eszközei, a töltés és ürítés
szabályai
A fedélzeti fegyverek irányzékainak rendeltetése, főbb adatai, felépítése, működése
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Az alegységszintű technikai kiszolgálás feladatai, az igénybevétel biztonsági
A fedélzeti fegyverekhez rendszeresített lőszerek rendeltetése, felépítése, főbb harcászatitechnikai adatai, működése, a felhasználás előtti megvizsgálás szempontjai
A lőszerek csomagolása, azonosító jelzéseik, a felhasználás biztonsági rendszabályai
A fedélzeti fegyverek beszabályozásának és belövésének feladatai, sorrendje
Az irányzó műszerek beszabályozásának feladatai
A fegyverek és irányzékok beszabályozásának és belövésének végrehajtása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.5/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Optikai-, elektronoptikai- és rádiótechnikai eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Híradó
C típus Felderítőeszköz-ismeret
C típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Optikai felderítőeszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elektromágneses sugárzás főbb jellemzői
Az infra és látható hullámhossztartományba eső sugárzás tulajdonságai
Optikai műszerek optikai elemei, tulajdonságaik
Az elektronoptikai képátalakítók működése
A rádiótechnikai eszközök által használt elektromágneses hullámsáv jellemzői, az
elektromágneses impulzusok generálása és detektálása, elektromos áramkörök alkotórészei
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A rendszeresített kézi távcsövek, éjszakai távcső felépítése, főbb harci- technikai adatai,
sugármenete
A szállemez felépítése és használata
A műszerek jellemző meghibásodásainak felismerése
A alegység szintű technikai kiszolgálás feladatai
A járművekbe épített figyelőműszerek felépítése, főbb harcászati- technikai adatai,
alkalmazási lehetőségeik a figyelés, felderítés során
A technikai kiszolgálás során végrehajtandó feladatok, jellemző meghibásodásuk, és azok
felismerése
A felderítő alegységeknél rendszeresített éjszakai lövészirányzék rendeltetése, főbb
technikai adatai, felépítése, működése, jellemző meghibásodások felismerése,
alegységszintű technikai kiszolgálása, tárolása
A felderítő alegységeknél rendszeresített földi mozgócélfelderítő lokátor főbb harcászatitechnikai adatai, működése, kezelőszervei, a bekapcsolás előtti alaphelyzet, bekapcsolás,
ellenőrzés műveletei
A rádiótechnikai eszközök technikai kiszolgálásakor betartandó egészségvédelmi és
biztonsági előírások
A lokátor 1., 2. Tk. műveleti lapja, a műveletek végrehajtása a mobil és a járműbe szerelt
változaton
A tárolással, megóvással kapcsolatos előírások
A felderítő alegységeknél rendszeresített rádiótechnikai felderítő készülékek rendeltetése,
harcászati- technikai adatai, működése, kezelőszervei
A működő RT-eszközök a készülékekkel megállapítható adatok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/4.6/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Felderítőeszköz-ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A rendszeresített járműveket, fegyvereket és felderítő-technikai berendezéseket
szakszerűen alkalmazza, és végrehajtja a rendszeresített haditechnikai eszközüzemeltetés
alegységszintű feladatait
Feladatai végrehajtása során szakszerűen alkalmazza a műszaki felderítőkészlet felderítő
berendezéseit, és azok alegységszintű technikai kiszolgálásában részt vesz
A járművek igénybevétele során végzi a beosztásának megfelelően az eszköz üzemeltetését
és technikai kiszolgálását, valamint a menetokmányok vezetési szabályainak és a
betartandó biztonsági rendszabályok ismeretében vezeti az igénybevételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felderítőeszköz-ismeret
C típus A felderítőszervek alkalmazása és felkészítése során betartandó speciális biztonsági,
balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Térképolvasás az egyezményes katonai és NATO térképészeti jelek alapján
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rendszeresített híradó készülékek (URH-rádió, jeladó, jelvevő berendezés ) rendeltetése,
főbb harcászat- technikai adatai, kezelőszervei, üzemeltetéshez történő előkészítése,
üzemképességének ellenőrzése
A speciális rádióhíradást biztosító híradó berendezések rendeltetése, fajtái, azok jellemzői,
harcászat- technikai adatai
A híradó berendezések telepítése, üzemeltetése
A rádió forgalmi szolgálat sajátosságai, szabályai
A műszaki felderítő készlet tartalma
A szúróbot és az elektromos aknakutató műszer rendeltetése, felépítése, alkalmazásuk és
karbantartásuk szabályai
Az eszközök gyakorlatban történő használatának módjai és szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Oktatáselméleti alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, foglalkozási
jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az oktatáselmélet alapjai
C típus A felderítő katonák és kisalegységek kiképzése, a felkészítés elmélete, módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az oktatáselmélet helye, szerepe a pedagógia rendszerében
Az oktatás, a tanítás és a tanulás értelmezései
A képzés, kiképzés értelmezése
A korszerű ismeret lényege, elemei, követelményei
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A jártasság, a készség, a képesség és a tudás értelmezései
A nevelés, az oktatás és a képzés, kiképzés összefüggései
A kiképzési folyamat megszervezésének területei
A kiképzés alapvető és egyéb szervezeti formái
A foglalkozások fajtái, típusai, levezetésük általános rendje
A frontális, a csoport és az individuális munkaformák lényege, alkalmazási lehetőségeik
A csoportmunka előnyei, hátrányai, változatai, levezetésük általános rendje
A kiképzés módszereinek fogalma, csoportosítása
Az előadás és a gyakorlás főbb metodikai eljárásai
Az előadás lényege, formái és követelményei
A szemléltetés célja, fajtái, módszertani követelményei
A gyakorlás módszerének kiemelt jelentősége, célszerű sorrendje, eredményességének
feltételei
A kiképzés bázisai és eszközrendszere
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.2/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A csapatkiképzés rendszere, tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, foglalkozási
jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az oktatáselmélet alapjai
C típus A felderítő katonák és kisalegységek kiképzése, a felkészítés elmélete, módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Magyar Honvédség kiképzési rendszere, időszakai
A kiképzési rendszert meghatározó utasítások, intézkedések, azok követelményei
A kiképzés tervezésének folyamata
A kiképzés végrehajtásának általános jellemzői
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A felderítő csapatok kiképzésének rendszere, sajátos vonásai
A kiképzés tervezésének folyamata, alapdokumentumai
A foglalkozási jegy felépítése, kidolgozásának folyamata és követelményei
A kiképzési program előírásai, tartalma, követelményei
Kiképzési objektumok, oktatófilmek, segédeszközök
Foglalkozási jegyek elkészítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/5.3/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, foglalkozási
jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az oktatáselmélet alapjai
C típus A felderítő katonák és kisalegységek kiképzése, a felkészítés elmélete, módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Tanterem
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felkészülés és foglalkozások vezetése általános katonai és szakkiképzési ágakból
A foglalkozási jegy elkészítése, a foglalkozás anyagi-technikai előkészítése, a foglalkozási
helyek berendezése
Foglalkozások önálló vezetése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
351/6.1/2190-06
A tananyagelem megnevezése:
A kiképzési módszerek alkalmazása a katonák és a kisalegységek felkészítése során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a katonai kiképzés oktatása sajátos dokumentumainak elkészítését, foglalkozási
jegyet készít, és megszervezi a foglalkozás anyagi- technikai biztosítását
Folyamatosan figyelemmel kíséri és végzi a beosztottak tevékenységének értékelését
Az ismeretek átadása során alkalmazza a korszerű pedagógiai és kiképzési módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A felderítő katonák és kisalegységek kiképzése, a felkészítés elmélete, módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorló csapatszolgálat helyszíne
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai csapatgyakorlat ideje alatt a fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi
rendjének megfelelően részvétel a napi élet irányításában, foglalkozások vezetésében és
egyéb tevékenységekben
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