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1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HLHTB70
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Haditechnikai szolgálat története
3. A tantárgy megnevezése (angolul): History of military technology service
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai logisztika (BSc) alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 10+20
5.2. heti óraszám: 1+1
6. Kreditérték: 2 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/7. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek:
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KLI Haditechnikai Tanszék
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Tamás András, külső óraadó
12. A tantárgy oktatói: Sebők István őrnagy
13. A tantárgy szakmai tartalma: Haditechnikai eszközök fejlődéstörténete. Szakmák, műhelyek,
szaknyelv. Az első fegyvergyártók. A Monarchia technikai szolgálata. A szolgálat az I. világháborúban. Tevékenység a két világháború között. Haditechnikai beszállítók. Haditechnikai Intézet és tevékenysége. A szolgálat tevékenysége a II. világháborúban. A II. világháború utáni újjászervezés.
Önálló szolgálati ágak létrejötte. Haditechnikai fejlesztések, hadsereg technikai fejlesztésének ütemei, tartalmuk. Haditechnikai szolgálatok integrálása.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Haditechnikai eszközök fejlődéstörténete. Szakmák, műhelyek, szaknyelv. Az első
fegyvergyártók. A Monarchia technikai szolgálata.
14.2. A szolgálat az I. világháborúban. Tevékenység a két világháború között. Haditechnikai beszállítók. Haditechnikai Intézet és tevékenysége.
14.3. A szolgálat tevékenysége a II. világháborúban. A II. világháború utáni újjászervezés. Önálló
szolgálati ágak létrejötte.
14.4. Haditechnikai fejlesztések, hadsereg technikai fejlesztésének ütemei, tartalmuk. Haditechnikai szolgálatok integrálása.
15. Kompetenciák leírása: Megismertetni a hallgatókat a haditechnikai szolgálat fejlődéstörténetével,
a Haditechnikai Intézet tevékenységével és a hadsereg technikai fejlesztésének ütemezésével.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a
14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás, valamint a félévközi jegy megszerzésének alapfeltétele a
zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, a kiadott önálló feladatok elvégzése, valamint a tanórák minimum 70%-án való részvétel.

17. Az értékelés módszere: A zárthelyi dolgozat témáit a kötelező irodalmak anyagából, illetve az
előadásokon elhangzott ismeretanyagból kell összeállítani. A dolgozat elégséges értékeléséhez 50
% + 1 pontot kell teljesíteni. A dolgozatban teszt és esszé jellegű kérdések egyaránt szerepelnek. A
félévközi jegyet az elért eredmények kerekített matematikai átlaga képezi. A bármely zárthelyi dolgozatból vagy beadandó feladatból kapott elégtelen (1) osztályzat aláírás megtagadást jelent.
18. Vizsgakövetelmények: félévközi jegy
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
- Hajdú Ferenc, Sárhidai Gyula: A magyar királyi honvéd haditechnikai intézettől a HM technológiai hivatalig 1920-2005 (HM Technológiai Hivatal, Budapest, 2005)
- Dr Gáspár Tibor: 60 év a Fegyverzettechnikai szolgálat életében (Haditechnika 2010/4 és 5.
szám)
- Dr. Varga A. József: A magyar harc és gépjárműfejlesztések története (MH Pc. és gépjármű
Technikai Szolg. Főnökség kiadványa. HM. Budapest, 2005)
19.2. Ajánlott irodalom:
- Horváth János: Király Pál fegyverkonstruktőr (Haditechnika 1987/ 4. 36-37. oldal)
- Horváth János: Magyar fegyverkonstruktőrök műhelyéből (Haditechnika, 1996/ 4. 60.61. oldal)
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, 2016.09.21.
Tamás András sk.
külső óraadó, tantárgyfelelős

