HONVÉD TISZTHELYETTES II. (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,
– a 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. (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:

31 863 02 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

0310

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
gyakorlótér
sportkomplexum
tornaterem
akadálypálya
uszoda
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

őrmintakert
szolgálati hely
alakulótér
telephely
lőtér
robbantókert
gyakorlóbázis (tűzakadály-pálya)
számítástechnika szaktanterem
lőelőkészítő pálya
gyakorló csapatszolgálat helyszíne

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:
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
állam által elismert bármely szakképesítés
Előírt gyakorlat:
2 év szerződéses katonai szolgálat
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
0310

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

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Ágazati szaktevékenységet végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 863 01 1000 0000
Honvéd tiszthelyettes I. (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
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C
C
C
C
C
C
C
B
C

Béketámogatói alapismeretek
Terror elleni harc
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
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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
Betartja és betartatja a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt
biztonsági rendszabályokat
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:
0724-06 Kisalegység parancsnok feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a rendszeresített híradástechnikai eszközöket
Beosztottait felkészíti a rendszeresített híradástechnikai eszközök kezelésére
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Kiképzésen részfoglalkozásokat vezet
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumokat készít
Alkalmazza a katonai életet szabályzó törvényeket, rendeleteket és intézkedéseket
Alkalmazza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Alkalmazza a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Karbantartja a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Beszabályozza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Belövi a rendszeresített fegyvereket
Felismeri a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Elhárítja a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Katonai kisközösséget hoz létre
Katonai kisközösséget formál és erősít
Feltárja és működteti a kisalegység kommunikációs csatornáit
Kommunikációs zavarokat szüntet meg
7

Megelőzi az emberi konfliktusokat
Kezeli az emberi konfliktusokat
Szervezi a kisalegység harctevékenységét
Szervezi a kisalegység harci támogatási és biztosítási tevékenységét
Vezeti a kisalegység harcát és tüzét
Vezeti a kisalegység harci támogatási és biztosítási tevékenységét
Alkalmazza a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Rendkívüli esetben, vagy megbízás esetén helyettesíti a rajparancsnokot
Karbantartja a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Dokumentáció
B Katonai kommunikáció
C Haditechnikai eszközök
C Technikai igénybevétel
B Katonapszichológia
B Vezetéselmélet
A Szakharcászat
A Szaklőkiképzés
B Csapatkiképzés
C Fegyverzettechnikai eszközök
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
3
Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0789-06
0790-06
0724-06

megnevezése
Katonai alapfeladatok
Szaktiszthelyettesi alapfeladatok
Kisalegység parancsnok feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat) 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

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
23
24
25
26

0724-06 Kisalegység parancsnok feladatok

27
28
29
30
31
32

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
tn tn of
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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A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

352/1.0/0789-06

2

352/2.0/0789-06

3

352/3.0/0789-06

4

352/4.0/0789-06

5

352/5.0/0789-06

6

352/6.0/0789-06

7

352/7.0/0789-06

8

352/8.0/0789-06

9

352/9.0/0789-06

10

352/10.0/0789-06

11

352/11.0/0789-06

12

352/12.0/0789-06

13

352/13.0/0789-06

14

352/14.0/0789-06

15

352/15.0/0789-06

16

352/16.0/0789-06

17
18

352/17.0/0789-06
352/18.0/0789-06

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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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

19
20
21
22
23

352/1.0/0790-06
352/2.0/0790-06
352/3.0/0790-06
352/1.0/0724-06
352/2.0/0724-06

24

352/3.0/0724-06

25
26
27

352/4.0/0724-06
352/5.0/0724-06
352/6.0/0724-06

Számítástechnikai alapismeretek
Technikai alapismeretek
NATO-alapismeretek
Harcászat
Fegyverzettechnikai ismeretek
Harcjármű típus- és üzemeltetési
ismeretek
Lőkiképzés
Csapatkiképzés módszertana
Szakmai csapatgyakorlat
Mindösszesen óra:

0
8
14
34
20

28
6
0
34
14

0
0
0
0
14

28
14
14
68
48

12

22

0

34

14
38
0
335

0
22
0
232

40
0
30
271

54
60
30
838

Az elméletigényes gyakorlati 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
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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:
0724-06 Kisalegység parancsnok feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Komplex katonai szakfeladatok (szakharcászati, szaklőgyakorlati, kiképzési
tevékenység) végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 360 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kisközösségek, kisalegységek vezetése (szakharcászati, kiképzésmódszertani,
vezetéselméleti ismeretek alkalmazása)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Harcászati, fegyverzettechnikai és harcjármű típus- és üzemeltetési 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%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(az kisalegység parancsnok ágazat) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 60%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 30%
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Honvéd
tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés képzéséhez beszámítható
előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II.
(kisalegység parancsnok ágazat) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

sza

352/1.1/0789-06

2

0

0

352/1.0/0789-06

Általános
ismeretek/Társadalo
mtudományi és
honvédelmi
ismeretek

sza

352/1.2/0789-06

2

0

0

sza

352/1.3/0789-06

2

0

0

sza

352/1.4/0789-06

2

0

0

összes

gyakorlati

elméleti

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:
352/1.1/0789-06
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:
352/1.2/0789-06
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:
352/1.3/0789-06
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
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/1.4/0789-06
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:
18

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

2. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

352/2.0/0789-06

Általános
ismeretek/Kommuni
kációs alapismeretek

sza

352/2.1/0789-06

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:
352/2.1/0789-06
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

3. TANANYAGEGYSÉG

352/3.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
vezetési
alapismeretek

azonosítója

sza

352/3.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
22

sza

352/3.2/0789-06

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:
352/3.1/0789-06
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
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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
A tananyagelem azonosítója:
352/3.2/0789-06
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
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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

4. TANANYAGEGYSÉG

352/4.0/0789-06

Általános
ismeretek/Katonai
testnevelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

352/4.1/0789-06
352/4.2/0789-06
352/4.3/0789-06
352/4.4/0789-06
352/4.5/0789-06

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:
352/4.1/0789-06
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:
352/4.2/0789-06
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:
352/4.3/0789-06
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:
352/4.4/0789-06
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:
352/4.5/0789-06
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

27

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

352/5.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Szolgálati
szabály ismerete

azonosítója

sza
sza
sza

352/5.1/0789-06
352/5.2/0789-06
352/5.3/0789-06

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:
352/5.1/0789-06
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
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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
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:
352/5.2/0789-06
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
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/5.3/0789-06
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
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

352/6.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Alaki
kiképzés

azonosítója

sza
sza
sza

352/6.1/0789-06
352/6.2/0789-06
352/6.3/0789-06

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:
352/6.1/0789-06
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
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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
”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:
352/6.2/0789-06
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:
352/6.3/0789-06
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

7. TANANYAGEGYSÉG

352/7.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
harcászat

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

352/7.1/0789-06
352/7.2/0789-06
352/7.3/0789-06
352/7.4/0789-06
352/7.5/0789-06
352/7.6/0789-06

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:
352/7.1/0789-06
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

35

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:
352/7.2/0789-06
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:
352/7.3/0789-06
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%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
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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
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:
352/7.4/0789-06
A tananyagelem megnevezése:
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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:
352/7.5/0789-06
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:
352/7.6/0789-06
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

8. TANANYAGEGYSÉG

352/8.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Általános
lőkiképzés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

352/8.1/0789-06
352/8.2/0789-06
352/8.3/0789-06
352/8.4/0789-06
352/8.5/0789-06
352/8.6/0789-06

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:
352/8.1/0789-06
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
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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
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:
352/8.2/0789-06
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:
352/8.3/0789-06
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
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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:
352/8.4/0789-06
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:
352/8.5/0789-06
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:
352/8.6/0789-06
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

47

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

9. TANANYAGEGYSÉG

352/9.0/0789-06

Általános katonai
kiképzés/Kiképzés
módszertana

azonosítója

sza

352/9.1/0789-06

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:
352/9.1/0789-06
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
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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
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

10. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/10.0/0789-06
ismeretek/Műszaki
kiképzés

azonosítója

sza

352/10.1/0789-06

6

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

352/10.2/0789-06

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:
352/10.1/0789-06
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:
352/10.2/0789-06
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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11. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/11.0/0789-06
ismeretek/Vegyivédel
mi kiképzés

azonosítója

sza

352/11.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

352/11.2/0789-06

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:
352/11.1/0789-06
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:
352/11.2/0789-06
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

12. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/12.0/0789-06 ismeretek/Térképész
eti és katonaföldrajzi
ismeretek

azonosítója

sza

352/12.1/0789-06

14

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
24

sza

352/12.2/0789-06

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:
352/12.1/0789-06
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
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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
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/12.2/0789-06
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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13. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/13.0/0789-06
ismeretek/Egészségü
gyi ismeretek

azonosítója

sza

352/13.1/0789-06

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
18

sza

352/13.2/0789-06

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:
352/13.1/0789-06
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

57

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
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:
352/13.2/0789-06
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

14. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/14.0/0789-06
ismeretek/Logisztikai
ismeretek

azonosítója

sza

352/14.1/0789-06

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:
352/14.1/0789-06
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

15. TANANYAGEGYSÉG

Harctámogató és
kiszolgáló
352/15.0/0789-06
ismeretek/Híradó
ismeretek

azonosítója

sza

352/15.1/0789-06

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:
352/15.1/0789-06
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
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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
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/Gépjármű
352/16.0/0789-06
parancsnoki és igénybevételi
ismeretek

azonosítója

sza

352/16.1/0789-06

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:
352/16.1/0789-06
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
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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
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

17. 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:
352/17.1/0789-06
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:
352/17.2/0789-06
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:
352/17.3/0789-06
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:
352/17.4/0789-06
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:
352/17.5/0789-06
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:
352/17.6/0789-06
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:
352/17.7/0789-06
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
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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

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:
352/18.1/0789-06
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

70

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:
352/1.1/0790-06
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

72

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/1.2/0790-06
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:
352/1.3/0790-06
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:
-
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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:
352/2.1/0790-06
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:
352/2.2/0790-06
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:
75

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:
352/2.3/0790-06
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:
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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:
352/3.1/0790-06
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:
352/3.2/0790-06
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
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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:
352/3.3/0790-06
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:
352/1.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövész harcászat alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakharcászat
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:
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) szervezete, fegyverzete, harci
A gépesített (könnyű) kisalegység, -lövészraj, -szakasz helye, szerepe, feladatai, harci
lehetőségei védelemben, támadásban, menetbiztosításban, nyugvásbiztosításban és
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/1.2/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövész harcászat alapjainak gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Szervezi a kisalegység harctevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakharcászat
B típus Katonai kommunikáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövész kisalegység (raj) harc előtti és harcalakzatai
A gépesített lövész rajparancsnok 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:
352/1.3/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített lövész kisalegység harcvezetésének alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakharcászat
B típus Vezetéselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
82

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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 lövész (könnyű) kisalegység, 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) lövész kisalegység, lövészraj tevékenységének vezetése támadásban,
védelemben, menet- és nyugvásbiztosításban, felderítésben, nyugvásban és menetben
A felderített célok megsemmisítésének sorrendje
A gépesített (könnyű) lövészraj tüzének vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/1.4/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített (könnyű) lövész kisalegység (lövészraj) feladatainak és harceljárásainak
elmélete a haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A 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
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Harcászat szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj 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 lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
A gépesített lövész kisalegység, (könnyű) lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak
feladatai a biztosító tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés,
megtévesztés, ABV-védelem) során
A gépesített lövész kisalegység, (könnyű) lövészraj tevékenysége felderítésben, menet- és
nyugvásbiztosításban
A lesállás, a rajtaütés, a terepkutató raj (harcjármű), és a nyugvásbiztosító raj tevékenysége
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a
harci kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való
ellátás, feltöltés során) kapcsolatban
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai
kiegészítő tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/1.5/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gépesített lövész (könnyű) kisalegység (lövészraj) feladatainak és harceljárásainak
gyakorlása a haditevékenységek során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a rendszeresített híradástechnikai eszközöket
Szervezi a kisalegység harctevékenységét
Szervezi a kisalegység harci támogatási és biztosítási tevékenységét
Vezeti a kisalegység harcát és tüzét
Vezeti a kisalegység harci támogatási és biztosítási tevékenységét
Rendkívüli esetben, vagy megbízás esetén helyettesíti a rajparancsnokot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dokumentáció
B típus Katonai kommunikáció
A típus Szakharcászat
B típus Vezetéselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Harcászati tevékenységek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóbázis
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj 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 lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai harci
támogató tevékenységek (tűztámogatás, önlégvédelem és műszaki feladatok végrehajtása)
során Hírforgalmazás szabályai
A gépesített lövész kisalegység, (könnyű) lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak
feladatai a biztosító tevékenységek (felderítésben, fedezőbiztosításban, álcázás, ködösítés,
megtévesztés, ABV-védelem) során
A gépesített lövész kisalegység, (könnyű) lövészraj tevékenysége felderítésben, menet- és
nyugvásbiztosításban
A lesállás, a rajtaütés, a terepkutató raj (harcjármű), és a nyugvásbiztosító raj
tevékenységének gyakorlása
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai a
harci kiszolgáló tevékenységekkel (sebesültellátás, lőszerutánpótlás, anyagokkal való
ellátás, feltöltés során) kapcsolatban
A gépesített lövész kisalegység, lövészraj tevékenysége, a raj beosztottainak feladatai
kiegészítő tevékenységek (csapatmozgások, nyugvás, váltás és átcsoportosítás) során
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. 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:
352/2.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyverek és optikai eszközök rendszertana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
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 fő részei, 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

86

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/2.2/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági fegyverek anyag- és típusismeret-elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
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, harcászattechnikai adataik, fő részeik és azok rendeltetése,
A rendszeresített távcsövek, gyalogsági fegyverek nappali és éjszaki optikai irányzékainak
rendeltetése, felépítése, szállemez képe
A gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelése, előkészítése tüzeléshez és tüzelés közben
előforduló akadályok elhárítása
A rendszeresített kézigránátok rendeltetése, jellemzőik, harcászattechnikai adataik,
működésük és élesítésük szabályai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/2.3/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági fegyverek anyag- és típusismeret gyakorlása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Felismeri a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Elhárítja a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelésének irányított gyakorlása 30%
Gyalogsági fegyverek szét- és összeszerelésének önálló, felügyelet melletti gyakorlása 40%
Gyalogsági fegyverek esetében tüzelés közben előforduló akadályok elhárításának irányított
gyakorlása 20%
A rendszeresített kézigránátok élesítési szabályainak gyakorlása 10%
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, harcászattechnikai adataik,
működésük és élesítésük szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/2.4/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcjármű toronyfegyvereinek anyag- és típusismeret-elmélete, küzdőtérismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
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, harcászattechnikai 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, szállemez képük
A harcjármű küzdőterének felépítése, a fegyverzet, a figyelő és irányzó műszerek
kezelőszerveinek ismerte
A harcjármű fegyvereinek előkészítése tüzeléshez
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/2.5/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A harcjármű toronyfegyverek anyag- és típusismeretének gyakorlata,
küzdőtérismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A harcjármű toronyfegyvereinek szét- és összeszerelésének irányított gyakorlása 30%
A harcjármű toronyfegyvereinek szét- és összeszerelésének önálló, felügyelet melletti
gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
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, szállemez képük
A harcjármű küzdőterének felépítése, a fegyverzet, a figyelő- és irányzó műszerek
kezelőszerveinek ismerete
A harcjármű fegyvereinek előkészítése tüzeléshez
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/2.6/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek beszabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszabályozza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Belövi a rendszeresített fegyvereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A harcjármű toronyfegyverek nappali és éjszakai irányzékainak beszabályozásának
irányított begyakorlása 30%
A harcjármű toronyfegyvereinek és optikai irányzékainak beszabályozásának, belövésének
irányított begyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
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:
352/2.7/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyalogsági és harcjármű toronyfegyverek tárolása és kiszolgálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Karbantartja a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dokumentáció
C típus Fegyverzettechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
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
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fegyverzeti anyagok és eszközök igénylésének, felvételének, tárolásának, szállításának és
a velük történő elszámolásnak szabályai
A veszélyes anyagok igénylésének, felhasználásának és az elszámolásnak a rendje
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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24. TANANYAGEGYSÉG

352/3.0/0724-06
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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:
352/3.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek típusismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnikai eszközök
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, üzemanyag ellátó-, 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:
352/3.2/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek üzemeltetési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnikai eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A harcjármű alegységszintű technikai kiszolgálásának begyakorlása 50%
A harcjármű fő szerkezeti elemeinek ellenőrzésének, karbantartásának gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Harcjárműtechnikai szaktanterem
Képzési idő:
16 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 kerül 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:
352/3.3/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Harcjárművek vontatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Haditechnikai eszközök
C típus Technikai igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A harcjármű vontatáshoz történő előkészítésének felügyelet melletti irányított gyakorlása
A harcjármű csörlőzéshez 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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25. TANANYAGEGYSÉG

352/4.0/0724-06
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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:
352/4.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaklőkiképzés
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 feltételi során történő tüzeléskor
A tüzelés szabályai a normál lőviszonyoktól történő eltérés esetén
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:
352/4.2/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakutasítás-ismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaklőkiképzés
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:
352/4.3/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Lőelőkészítő foglalkozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Alkalmazza a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Felismeri a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Elhárítja a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Alkalmazza a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaklőkiképzés
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak irányított felügyelet melletti begyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőelőkészítő pálya
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
Figyelés-távbecslés
Célfelderítési gyakorlatok
A lőgyakorlatok alaki végrehajtásának begyakorlása gyalogsági fegyverekkel és
harcjárművekkel
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/4.4/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Lövészet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Alkalmazza a rendszeresített éjjellátó készülékeket
Karbantartja a rendszeresített fegyvereket és irányzékokat
Felismeri a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Elhárítja a rendszeresített fegyverek alkalmazása közbeni akadályokat
Alkalmazza a rendelkezésre álló haditechnikai eszközöket (a lehetőségek optimális
kihasználásával)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szaklőkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A végrehajtandó lőgyakorlat feladatainak felügyelet melletti önálló végrehajtása 100%
A képzési helyszín jellege:
Lőtér
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

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:
352/5.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichológiai és módszertani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Katonapszichológia
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:
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:
20 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
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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)
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:
352/5.2/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs tréning
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltárja és működteti a kisalegység kommunikációs csatornáit
Kommunikációs zavarokat szüntet meg
Megelőzi az emberi konfliktusokat
Kezeli az emberi konfliktusokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Katonai kommunikáció
B típus Katonapszichológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció elméleti alapfogalmai, törvényszerűségei
Kommunikációs zavarok káros megnyilvánulásának hatásai, azok megszüntetésének,
csökkentésének lehetséges módjai, és azok gyakorlása tréning keretében
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/5.3/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
A katonai kiképzés sajátosságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a raj állományának kiképzésében
A foglalkozások vezetéséhez szükséges dokumentumokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vezetéselmélet
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alap-, az alapozó, a szak- és a kötelékkiképzés 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
A foglalkozási jegy (rajparancsnoki feljegyzés) formája, tartalma, elkészítésével szemben
támasztott követelmények, jelentősége a foglalkozás vezetésével kapcsolatban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
352/5.4/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkozások vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a rendszeresített híradástechnikai eszközöket
Beosztottait felkészíti a rendszeresített híradástechnikai eszközök kezelésére
Kiképzésen részfoglalkozásokat vezet
Alkalmazza a katonai életet szabályzó törvényeket, rendeleteket és intézkedéseket
Katonai kisközösséget hoz létre
Katonai kisközösséget formál és erősít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Katonai kommunikáció
B típus Katonapszichológia
B típus Vezetéselmélet
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó 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 a foglalkozás 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 a foglalkozás vezetésére és foglalkozás vezetése a 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 a foglalkozás vezetésére és foglalkozás vezetése lőkiképzésből, tüzelési
fogások és szabályokból, valamint fegyverzettechnikai ismeretek tárgykörökből
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

352/6.0/0724-06

Szakmai
csapatgyakorlat

azonosítója

szk

352/6.1/0724-06

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:
352/6.1/0724-06
A tananyagelem megnevezése:
Csapatgyakorlat végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiképzésen részfoglalkozásokat vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Katonai kommunikáció
C típus Haditechnikai eszközök
C típus Technikai igénybevétel
B típus Vezetéselmélet
A típus Szakharcászat
A típus Szaklőkiképzés
B típus Csapatkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Katonai egyezményes jelek, jelzések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
A fogadó alakulat kiképzési és tevékenységi rendjében történő aktív önálló részvétel 100%
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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