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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HLHTB65 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása II. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Armament support for military operations II. 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai logisztika (BSc) alapképzési szak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 18+42 

5.2. heti óraszám: 1+2 

6. Kreditérték: 6 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
évente/8. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása I. 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KLI Haditechnikai Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Emeritus Dr. Turcsányi Károly, egyetemi tanár 

12. A tantárgy oktatói: Sebők István őrnagy 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A lövészzászlóalj, lövészdandár tevékenységeinek (menet, támadó 
harc, védelmi harc) fegyverzettechnikai biztosítása. Elhatározás meghozatalának folyamata, kap-
csolódás a szakági biztosítási tevékenységekhez. Tevékenységek előkészítésének és végrehajtá-
sának feladatai, tartalmuk, szakági anyagi és technikai biztosítási elemek alkalmazása.  Béketámo-
gató műveletek fegyverzettechnikai biztosításának sajátosságai.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A lövészzászlóalj, lövészdandár tevékenységeinek (menet, támadó harc, védelmi harc) fegy-
verzettechnikai biztosítása.  

14.2. Elhatározás meghozatalának folyamata, kapcsolódás a szakági biztosítási tevékenységek-
hez.  

14.3. Tevékenységek előkészítésének és végrehajtásának feladatai, tartalmuk, szakági anyagi és 
technikai biztosítási elemek alkalmazása.  

14.4. Béketámogató műveletek fegyverzettechnikai biztosításának sajátosságai. 

14.5. A tantárgy tananyagának gyakorlatorientált, komplex szakharcászati foglalkozás keretében 
történő feldolgozása (30 tanóra) 

15. Kompetenciák leírása: A tisztjelölt ismerje meg a lövészzászlóalj, lövészdandár fegyverzettechni-
kai biztosításának alapjait, a biztosítási tevékenységek előkészítést, végrehajtását. Legyen képes 
alkalmazni a szakági anyagi és technikai biztosítási elemeket. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:  



16.1. Zárthelyi dolgozatok a 14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás, valamint a félévközi jegy meg-
szerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, a kiadott 
önálló feladatok elvégzése, valamint a tanórák minimum 70%-án való részvétel. 

16.2. Részvétel a Fourlog Logisztikai Kiképzés gyakorlati feladataiban. 

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 dol-
gozatból vagy beadandó feladatból kapott elégtelen (1) osztályzat aláírás megtagadást jelent. 

18. Vizsgakövetelmények: félévközi jegy 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
- 11/2011. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés 

a „Normajegyzék a Magyar Honvédség szervezeteinek hadi és kiképzési felszereléssel történő el-
látásához, üzemeltetéséhez” kiadásáról. 

- Hajdú István: Harci okmányok rendeltetése, felosztása, tartalma és elkészítésük elvei 
(ZMNE jegyzet Budapest, 1996., nyt.szám: 734/734) 

- Juhász József: A zászlóalj támadása (ZMNE jegyzet Budapest, 2000., nyt. szám:  
1381/385) 

- Vörös László: A védelem alapjai és a zászlóalj, zászlóalj-harccsoport védelmi harca (ZMNE 
jegyzet Budapest, 1997., nyt. szám: 952/99 

- Szabó György: A zászlóalj harccsoport tevékenysége nem háborús műveletek során (ZMNE 
előadás 1997., Budapest, nyt. szám: 952/97) 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- AJP-4 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína 
- APP-6/A Földi telepítésű katonai rendszerek grafikai jelei. 
- ALP-9 A Szárazföldi Erők Logisztikai Doktrínája 

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, 2016.09.21. 

 
Prof. Emeritus Dr. Turcsányi Károly sk. 

egyetemi tanár, tantárgyfelelős 
 


