NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HÖLHB51
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Összfegyvernemi ismeretek
3. A tantárgy megnevezése (angolul): (Joint tactics)
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 15 +15
5.2. heti óraszám: 1+1
6. Kreditérték: 3 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/5. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HÖSHB12 Harcászat II.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék, tüzér és felderítő szakirány
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens,
12. A tantárgy oktatói: Dr. Szabó Tibor alezredes, Holndonner Hermann alezredes, Német Tamás
százados, Magyar Gergely százados
13. A tantárgy szakmai tartalma: A katonai felderítés fogalma, feladata, tagozódása, fajtái, felosztása.
A felderítés elvei, megvalósításuk lehetőségei. A harcászati felderítés fajtái, erői, szervezetei, eszközei, képességeik és a harcászati felderítés adatszerzési technikái (felderítési módok). A lövészzászlóalj felderítőrendszerének felépítése, feladatrendszere. A lövészszázad támogató szakasz
szervezete, fegyverzete, rendeltetése, alkalmazási elvei. A tüzérségi tűz igénylésének rendje, a különböző beosztású személyek kötelmei a tűzigénylés teljesítése során. A tüzérségi tűz megfigyelésének szabályai és jelentésének rendje A robbanópontok megfigyelésének általános szabályai és
okmányolásuk rendje. A különböző belövési eljárások lényege.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A katonai felderítés rendszerei.
14.2. A tüzérségi tűz igénylésének rendje.
14.3. A tüzérségi tűz megfigyelésének szabályai és jelentésének rendje.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 Az alapvető tűz és harctámogatási elvek és alapfogalmak elsajátításával az összfegyvernemi szemlélet és gondolkodás kialakítása;
 A fegyvernemek közötti együttműködés szükségességének megértetésével a bajtársiasság a közösségért érzett felelősség kialakítása;
 A gyakorlati foglakozásokon a kollektív szellem, a feladatokban való egymásra utaltság érzésének,
a felelősség tudat kialakítása.

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 3 kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. A félév elismerésének feltétele a foglalkozások legalább 60%-án való részvétel, három zárthelyi dolgozat minimum elégséges szinten történő megírása, valamint a gyakorló foglalkozásokon (I.3., III.3 foglalkozások) legalább elégséges
osztályzat megszerzése. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok elégtelen értékelésűek, úgy azt meg
kell ismételni. Az elégtelen zárthelyik javítása két esetben lehetséges.
17. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy átlagát a három zárthelyi dolgozat, és a beosztásokban
megszerzett érdemjegyek számtani középértéke képezi.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G))
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
• Tü/1: A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata (osztály, üteg, szakasz, löveg), MH kiadvány1995;
• Aarty-P5 A tábori tüzérség harcászati doktrínája, NATO Szabványügyi Hivatal, 2002;
• A Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő doktrínája 2.kiadás;
• 4/306 A felderítő támogatás elvei és gyakorlata (MH DOFT kód:11514 HM HKF 2010.) ;
• E-jegyzet: Holndonner Hermann: A harcászati szintű katonai felderítés elmélete (ZMNE 2010) ;
• E-jegyzet: Holndonner Hermann: A Magyar honvédség összhaderőnemi felderítő rendszere
működésének elemzése (NKE2014);
• Dr. Furján Attila: A tűztámogatásnak és a tüzérség harci alkalmazásának alapjai, ZMNE jegyzet,2009.
19.2. Ajánlott irodalom:
 STANAG 2934  Aarty P1 Tüzérségi eljárások 8. módosított kiadás  NATO Szabványügyi
Ügynökség, 2002
 Paulov Endre ka.  Dr. Szabó Tibor alez Kísérleti lövészet végrehajtása M139 MOD1 közelségi gyújtóval  2004  18’-es oktatófilm;
19.3. Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szakirodalom, valamint a legújabb kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése; az oktatók folyamatos önképzése; a szakmai konferenciákon szerzett tapasztalatok alapján a képzés szakmai
és metodikai stratégiájának folyamatos fejlesztése; az oktatott tananyag elsajátítási szintjének
folyamatos ellenőrzése.
Budapest, 2015. 03. 20.
Dr. Szabó Tibor alezredes sk.
egyetemi docens, tantárgyfelelős
A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2015. év 03. hó 25. nap
(Dr. Szabó Tibor alezredes,)
tanszékvezető egyetemi docens
szakirányfelelős

A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet 2015. 03. 31-én jóváhagyta.

Dr. Szabó Tibor alezredes,
tanszékvezető egyetemi docens
A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2015. év 04. hó … nap

Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes
egyetemi docens, szakfelelős

