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HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat 

megjelölésével) 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés     
    Azonosítószám: 31 863 02 0100 31 01 
    Megnevezés: Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. 
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 0310 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése 
Szakképzési 

évfolyamok száma 
Óraszám 

Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat 
megjelölésével) 

1 1120 

 
II. 

EGYÉB ADATOK 
 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat 
megjelölésével) 

 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai 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 
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2. Elmélet aránya:                              40   % 
3. Gyakorlat aránya: 60 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben):                0,5 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor:       az alapkiképzés végén 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. 
 
1. 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 
 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: - 
 Óraszám: 630 
 
3. Elmélet aránya: 40 % 
4. Gyakorlat aránya: 60 % 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 
 - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 



 

 3 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem, igénylő foglalkozásai 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 
Katonai alaptevékenységet végez 
Katonai szakfeladatokat hajt végre 
Ágazati szaktevékenységet végez 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

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

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
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 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Társadalomtudományok 
C Honvédelem 
B Kommunikáció-alapismeretek 
B Vezetési alapismeretek 
A Általános testnevelési mozgásismeret 
A Speciális katonai mozgásismeret 
B Szolgálati szabályzat 
B Alaki mozgások 
B Általános harcászat 
A Általános lőelmélet és gyakorlat 
B Kiképzés módszertana 
C Műszaki kiképzési alapismeretek 
C Vegyivédelmi kiképzési alapismeretek 
B Térképészeti és tereptani alapismeretek 
C Egészségügyi alapismeretek 
C Logisztikai alapismeretek 
B Híradó alapismeretek 
C Gépjárműparancsnoki és -igénybevételi ismeretek 
C Béketámogatói alapismeretek 
C Terror elleni harc 
C Polgári katonai együttműködés 
C Katonai elhelyezési alapismeretek 
C Katonai etikai és viselkedésismeretek 
C Jogi ismeretek 
C Információvédelmi alapismeretek 
B Munka-, tűz- és környezetvédelem 
C Katasztrófaelhárítás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
3 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
4 Tájékozódás 
4 Térérzékelés 
5 Egyéni lőfegyverek használata 
4 Tájékozódás eszközeinek használata 
4 Rendszeresített híradó eszközök használata 
5 Egyéni felszerelés használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Állóképesség 
Pontosság 
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Erős fizikum 
Tűrőképesség 
Kitartás 
Kézügyesség 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelem-összpontosítás 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Számítógépes nyilvántartásokat vezet 
Elektronikus formátumú dokumentumokat készít 
Kezeli, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket 
Az írásbeli és szóbeli kommunikációban használja a NATO-egyezményes 
jelöléseket és terminológiát 
Felkészíti a beosztottait a NATO-egyezményes jelölések és terminológia 
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 
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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 
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 
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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 

 
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II. (kisalegység 

parancsnok ágazat) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0789-06 Katonai alapfeladatok 
0790-06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok 
0724-06 Kisalegység parancsnok feladatok 

 
A 31 863 02 0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. 

megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

0789-06 Katonai alapfeladatok 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány 
Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes teljesítése 
"B" kategóriás jogosítvány megléte                                                                               
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 
A modulzáró vizsga eredményes letétele 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás                                       
"B" kategóriás jogosítvány megléte 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0789-06 Katonai alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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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 
 
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: 
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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% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II. (kisalegység parancsnok 
ágazat) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

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

 
A 31 863 02 0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. megnevezésű 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 100% 
 
A 31 863 02 0000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes II. (kisalegység parancsnok 
ágazat) megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga 
egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 863 02 0100 31 01 azonosító számú, Alapfokú 
katonai vezetőhelyettes II. megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

2. vizsgarész: 25% 
3. vizsgarész: 75% 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
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VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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s 
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. 

Egyéni felszerelés és védőeszközök X X 
Egyéni fegyverzet X X 
Térképészeti szakanyagok X X 
Számítógép konfigurációk X   
Szoftverek (Windows, Office) X   
Mágneslemezek, CD-k, adathordozók X   
Nyomtatók X   
Belsőégésű motorok típus, működés és kiszolgáló rendszerei oktató tablósor X   
Motorok és működtető rendszerek metszetei X   
Lőszerek oktató tablósor X   
Tüzérségi fegyver típusonkénti oktató tablók X   
Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok X X 
Gyakorló fegyverek, aknák X X 
Metszett fegyverek, aknák X X 
Gyakorló robbanó töltetek X X 
Gyakorló lőszerek és metszetek X X 
Oktató fali tabló sorozatok X X 
Működést szemléltető fali tablók X X 
Lőelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok X X 
Célzást gyakorló és ellenőrző készülékek X X 
Oktató makettek X X 
Haditechnikai eszközök X X 
Harcjárműtechnikai eszközök X X 
Fegyverzettechnikai eszközök X X 
Híradóeszközök X X 
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A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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s 
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. 

Harcanyagok X X 
Oktatástechnikai segédeszközök X X 
Információhordozók X X 
Oktatófilmek, prezentációk X X 
Ágazati képzés szakanyagai X   

 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
Ssz. Azonosító szám A szakképesítés 

/részszakképesítés 
megnevezése 

 

Kamarai Jogkört Gyakorló 
 

1. 
 

31 863 02 0000 00 00  
 

Honvéd tiszthelyettes II. 
(kisalegység parancsnok 
ágazat) 
 

a Honvédelmi Minisztérium 
miniszter által kijelölt szerve 
 

2. 
 

31 863 02 0100 31 01 
 

Részszakképesítés:              
Alapfokú katonai 
vezetőhelyettes II.  
 

a Honvédelmi Minisztérium 
miniszter által kijelölt szerve 
 

 


