
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 
TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HTÜZB61 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyvernemek története (tüzér)    
3. A tantárgy megnevezése (angolul): History of artillery 
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 20 + 10 
5.2. heti óraszám: 2+1 

6. Kreditérték: 2 kredit 
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

évente/8. félév 
8. Az oktatás nyelve: magyar 
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Hadtörténelem és katonai hagyományok H760B07 
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tan-

szék, tüzér szakirány 
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egye-

temi tanár 
12. A tantárgy oktatói: prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, prof. dr. Siposné Kecskeméthy Klára, Dr. 

Gulyás Géza alezredes, Dr. Szabó Tibor alezredes 
13. A tantárgy szakmai tartalma: A képzés eredményeként a honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a tü-

zér fegyvernem történetét. A tábori, páncéltörő, a tüzérfelderítő és a rakétacsapatok szervezetét, 
fegyverzetét és harci alkalmazásának elveit. A tantárgy a tüzér fegyvernemi kötődés elmélyítésére 
szolgál.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
14.1. A tüzérség szervezete, fegyverzete és harci alkalmazása az 1848/49. szabadságharcban. 
14.2. A tüzérség szervezete, fegyverzete és harci alkalmazása az I. és II. világjháborúban. 
14.3. A Magyar Néphadsereg tüzérségének szervezete, fegyverzete és harci alkalmazásának el-

vei.   
14.4. A NATO tagállamok tüzérségének szervezete, fegyverzete és harci alkalmazásának elvei.  

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 
− A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a tüzérség történetének megismerése; 
− A fegyvernemi kötődés további mélyítése; 
− Öntudatos tüzér parancsnoki magatartás kialakítása.  
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A szemeszterben a 2 

kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges beszámoló elérése. A félév elismerésének 
(aláírás) feltétele a foglalkozások legalább 60%-án történő részvétel, 4 zárthelyi dolgozat (legalább 
elégséges) megírása a 14.1-14.4. tárgykör anyagából. 



A zárthelyi dolgozatok maximális pontszám értéke 30 pont, ami 5 azonos súlyú, egyenként 6 pontos 
feladat hibátlan megoldására adható. A részmegoldások pontértékét mindig az adott válaszok határoz-
zák meg. Amennyiben a dolgozatra kapott összes pontszám kevesebb, mint 15, a zárthelyi dolgozatot 
meg kell ismételni. (A ZH ismétlésére a szorgalmi időszak utolsó hetében van lehetőség.) 
A zárthelyi dolgozat értékelése: 
30–27 pont 5 (jeles) 
26-23 pont 4 (jó) 
22-19 pont 3 (közepes) 
18-15 pont 2 (elégséges) 
  
17. Az értékelés módszere: A beszámoló osztályzatának a meghatározása a szóbeli v. írásbeli vizs-

gán a 14.1-14.4 tantárgyrészekből kapott kérdésekre adott válaszok alapján kialakított háromfoko-
zatú minősítéssel történik. 

18. Vizsgakövetelmények: beszámoló (b) 
19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
• Balla Tibor-Csikány Tamás-Gulyás Géza-Horváth Csaba-Kovács Vilmos- A magyar tüzérség 

100 éve (1913-2013)-2014, Zrínyi kiadó. 
• A NATO tagállamok tüzérségi tűzeszközeinek és lőszereinek fejlesztési eredményei az ötve-

nes évektől napjainkig- Egyetemi jegyzet, 2001. 
19.2. Ajánlott irodalom: 
• Szabó Tibor: A fejlett és környező országok lőszerfejlesztési irányzatai − Tanulmány  − Hallga-

tói Közlemények −  1999 − III. évfolyam 1.sz., . 63-78. oldalak; 
•  Szabó Tibor: A tüzérségi lőszerek fejlesztésének irányai napjainkban − Jegyzet a doktori Iskola 

részére -2014  − NKE  − Terjedelem: 70 oldal; 
•  Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szak-

irodalom, valamint a legújabb kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése; az oktatók folya-
matos önképzése; a szakmai konferenciákon szerzett tapasztalatok alapján a képzés szakmai 
és metodikai stratégiájának folyamatos fejlesztése; az oktatott tananyag elsajátítási szintjének 
folyamatos ellenőrzése. 

Budapest, 2015. 04.01. 
 

Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes sk. 
egyetemi tanár, tantárgyfelelős 

 
 
 

A tantárgyi programot elfogadom: 
Budapest, 2015. év 04. hó 09. nap  

 
Dr. Szabó Tibor alezredes 

egyetemi docens 
tüzér specializáció felelős 

 



 
A tantárgyi programot a tanszéki értekezlet módosítás nélkül 2015. 04. 27-én jóváhagyta.  

 
 
 

Dr. Szabó Tibor  alezredes,  
tanszékvezető egyetemi docens 

 
 

A tantárgyi programot elfogadom:  
Budapest, 2015. év  05. hó  …  nap 

 
 

 Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes 
egyetemi docens, szakfelelős 

 
 


