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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HTÜZB50 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcszolgálat 13.  
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Battle drill 13. 
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 20 + 40 
5.2. heti óraszám: 1+3 

6. Kreditérték: 5 kredit 
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

évente/7. félév 
8. Az oktatás nyelve: magyar 
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HTÜZB43 Tüzér szakmai felkészítés 2. 
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tan-

szék, tüzér szakirány 
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens, 
12. A tantárgy oktatói: Dr. Szabó Tibor alezredes, Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám 

főhadnagy. 
13. A tantárgy szakmai tartalma: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg a közvetlen irányzással és a 

nyílt tüzelőállással kapcsolatos harcszolgálati alapfogalmakat. Gyakorolják be a szétbontakozási te-
repszakasz előkészítésének és a tűzalegységekkel történő elfoglalásának és berendezésének fo-
lyamatát, illetve azok tartalmát. Jártasság szintjén legyenek képesek a tűzeszköz (tűzszakasz) tűz-
rendszerének megszervezésére és tűzének vezetésére. Ismerjék meg és gyakorolják az irányítható 
páncéltörő rakéták tüzeléshez történő előkészítését, valamint a tűzkészség eléréséig végrehajtandó 
feladatok sajátosságait. Az időszak végén legyenek képesek a páncéltörő eszközök éleslövészet 
keretében történő kiszolgálására.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
14.1. Páncéltörő alegységek harcszolgálata. 
14.2. Aknavető alegységek harcszolgálata. 
14.3. A lövegek egyéni javításának figyelembe vétele a tüzelőállásban. 

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 
− A harcszolgálati ismeret tantárgy alapfogalmainak elsajátításával a precíz szakszerűség kialakítása; 
− A kollektív fegyverzet kiszolgálásával és az alegységek tevékenységének vezetésével a bajtársias-

ság a közösségért érzett felelősség kialakítása. 
− A tisztjelölt a tantárgy ismeretanyagának elsajátításával képessé válik a szervezeti elemek rend-

szerszintű összefüggéseinek felismerésére. 
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az 5 kredit megszerzé-

sének feltétele az év végi eredményes (legalább elégséges) gyakorlati jegy elérése. A félév elisme-
résének (aláírás megadásának) feltételei: a foglalkozások legalább 60%-án való részvétel, a három 



zárthelyi dolgozat minimum elégséges szinten történő megírása a 14.1-14.3 tárgykörök anyagából, 
a harcszolgálati foglakozásokon IPTR (irányított páncéltörő rakéta) harcigép parancsnoki, szakasz-
parancsnoki, lövészszázad tűztámogató szakaszparancsnoki beosztások minimum elégséges szin-
tű értékeléssel történő végrehajtása.  

17. Az értékelés módszere: A zárthelyi dolgozatok és a gyakorlatokon kijelölt beosztások értékelése 
ötfokozatú érdemjeggyel történik. Amennyiben a zárthelyi dolgozat osztályzata elégtelen, azt meg 
kell ismételni. Az elégtelen zárthelyi dolgozatok és a gyakorló parancsnoki beosztásra kapott elég-
telen értékelés javítására a szorgalmi időszakban két lehetőség van. A gyakorlati jegy osztályzatát a 
3 zárthelyi és a 3 gyakorló parancsnoki beosztásra kapott osztályzatok egész számra kerekített 
számtani közepese képezi. 

18. Vizsgakövetelmények: gyakorlat jegy (G) 
19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
• Löfe/34 Lőtáblázat a 82 mm-es aknavető részére. 
• Tü/3 Szakutasítás a Magyar Honvédség tüzérségi tűzeszközeinek kiszolgálására. MH Tüzérfő-

nökség, 1995; 
• Tüfe/329 A 152 mm-es D-20 ágyútarack lőtáblázata; 
• Löfe/60 9M111-2 páncéltörő rakéta műszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása; 
• Löfe/62 9P135M indítóállvány műszaki leírása; 
• Tüfe173 9P148 indítóállvány műszaki leírása. 

 
19.2. Ajánlott irodalom: 
• Löfe/60 A 9M111-2 páncéltörő rakéta műszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása, Honvé-

delmi Minisztérium kiadása, 1986, NKE Szolgálati Könyvtár; 
• Tüfe/140 9P133 indítóállvány műszaki leírása és kezelési utasítása, Honvédelmi Minisztérium 

kiadása, 1986, NKE Szolgálati Könyvtár; 
•  

19.3. 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. 

 
Dr. Szabó Tibor alezredes sk. 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
 
 

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

 
(Dr. Szabó Tibor alezredes,) 

tanszékvezető 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 

 


