NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HTÜZB37
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcászat és harcvezetés V.15.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): (Tactics and combat control V. 15th)
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 13 +17
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: HÖSHB11 Szárazföldi csapatok harcászata I.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék, tüzér szakirány
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Furján Attila ny. alezredes, egyetemi docens,
12. A tantárgy oktatói (tüzér modul): Dr. Furján Attila ny. alezredes, Magyar Gergely százados,
Andóczi Balogh Ádám főhadnagy.
13. A tantárgy szakmai tartalma: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a csapatvezetés és a tüzéralegységek harcvezetésének alapfogalmait, alapelveit, követelményeit, a tűztámogatás és a tüzérség vezetésének tartalmát, rendszerét, szerveit, vezetési pontjait, a tüzérparancsnokok és törzsek
alapvető kötelmeit. A reprodukálás szintjén sajátítsák el a tüzérség harctevékenysége előkészítésének tartalmát, feladatait, a parancsnoki és törzsmunka rendjét, módszereit, a tűztámogatást koordináló rendszabályokat, a NATO-ban alkalmazott jeleket, jelzéseket, rövidítések alkalmazását.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A tűztámogatás és a tüzérség harci alkalmazásának alapjai.
14.2. A tűztámogatás és a tüzéralegységek harcvezetésének alapjai.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a szervezeti elemek rendszerszintű összefüggéseinek
felismertetése (figyelőpontok-tüzelőállások rendszere).;
 A harcvezetési gyakorlati foglalkozásokon, a különböző beosztású személyekkel történő együttműködéssel, az alegységek vezetésével szerezzenek jártasságot a tüzér (támogató) szakasz harci vezetésében;
 A gyakorlati feladatok normatív végrehajtásával a versenyszellem erősítése a személyes ambíciók
felébresztése.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 3 kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. A tanulmányi félév elismerésének (az
aláírás) feltétele a szorgalmi időszak foglalkozásainak minimum követelmények (elégséges) szerint
való (60%) részvétel, 3 zárthelyi eredményes (legalább elégséges)és a gyakorlati foglakozásokon

betöltött beosztásokban kidolgozott két harci okmány legalább elégséges szinten történő elkészítése. 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 összetevő osztályzatai: A gyakorlati foglalkozásokon és
az önálló munka keretében kidolgozott harci okmányokra és a parancsnoki tevékenységekre adott
osztályzatok átlaga. 3 zárthelyi dolgozat legalább elégséges értékeléssel történő teljesítése, a tanár
előzetes bejelentése alapján az előadások, a foglalkozások és a kötelező irodalom ismereteiből.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
• A tüzérség harci alkalmazásának és vezetésének alapjai. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/378;
• A tüzérség harci alkalmazásának alapjai a NATO-ban. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/195;
• A csapatok tevékenységének osztályozása. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/228;
• A tüzérség mozgása és nyugvása. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.:734/260;
• A zászlóalj támadása. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/230;
• A menet. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.:952/322;
• Nyugvás és nyugvásbiztosítás. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.:952/71;
• A gépesített lövész-, és harckocsi zászlóalj (zászlóalj alkalmi harci kötelék) harci alkalmazásának elvei (doktrína tervezet) Nyt.sz.:527/5;
• Törzsszolgálat II. (törzsmunka és a törzsek által kidolgozandó okmányok) Nyt.sz.: 522/1998.
19.2.
Ajánlott irodalom:
• Tűztámogatás az összfegyvernemi harcban (kivonat az FM-6-20 amerikai szabályzatból),
Nyt.sz.: 21/28;
• A Arty-P1 tüzérségi eljárások 8. módosított kiadás,2002.
• A gépesített lövészdandár páncéltörő tüzérosztály harci alkalmazása a dandár védelmi harcában. Tanulmány, Nyt.sz.:846/210
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. 23.
Dr. Furján Attila ny. 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

