NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HIEHB91
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcászat VI. INF
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Tactics VI. IT
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai üzemeltetés alapképzési szak
5. A tanórák száma
5.1. össz óraszám: 45
5.2. heti óraszám: 3
(Az elmélet és gyakorlat arányát a szak óra és vizsgaterve tartalmazza)
6. Kreditérték: 3 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
8. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Harcászat V. INF
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK/Informatikai Tanszék
(Katonai Üzemeltető Intézet)
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil. Négyesi Imre, egyetemi docens
12. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Négyesi Imre, egyetemi docens
13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók felkészítése az első tiszti beosztás
követelményeinek megfelelően, illetve megismertetni velük a Magyar Honvédségben folyó
informatikai felkészítés rendszerét.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Az informatikai felkészítés fogalma, rendeltetése.
14.2. Az informatikai felkészítés rendszere, összetevői.
14.3. Az informatikai felkészítés tervezésének, szervezésének rendje.
14.4. Csapatlátogatás.
15. Kompetenciák leírása: A hallgatók sajátítsák el az informatikai felkészítés feladatait,
ismerjék meg a tervezését és szervezését.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
16.1. ZH a 14.1 anyagból
16.2. ZH a 14.2 anyagból
16.3. ZH a 14.3 anyagból
17. Az értékelés módszere: A félév során a számonkérés zárthelyi dolgozatok segítségével
történik. A hiányzás miatt meg nem írt és az elégtelen zárthelyik egy alkalommal javíthatók.
Aláírást az kaphat, aki a számonkérési formára legalább elégséges osztályzatot kapott és az
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előírt arányban a foglalkozásokon részt vett. A gyakorlati jegy a zárthelyikre kapott
osztályzatok kerekített átlaga.
A pótlás módja: A zárthelyik pótlása a TVSz előírásai szerint lehetséges.
Részvétel az előadások 80 %-án kötelező.
18. Vizsgakövetelmények: Gyakorlati jegy
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
1) Dr. Munk S.: Katonai informatika I. A katonai informatika alapjai. ZMNE jegyzet,
Budapest, 2004.
2) Dr. Munk S.: Katonai informatika II. Katonai informatikai rendszerek, alkalmazások.
ZMNE jegyzet, Budapest, 2006.
19.2. Ajánlott irodalom:
20. Egyéb információk:
2015.

– n.
Dr. habil. Négyesi Imre, egyetemi docens
tantárgyfelelős
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