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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HÖLHB52 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai vezetői szak alapismeretek II. (tüzér modul)  

3. A tantárgy megnevezése (angolul):  (Military leadership basics II.) 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 21 +24 

5.2. heti óraszám: 1+2 

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: HÖSHB12 Harcászat II. 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tan-
szék, tüzér szakirány 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens, 

12. A tantárgy oktatói (tüzér modul): Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám főhadnagy, 
Vörös Balázs törzszászlós. 

13. A tantárgy szakmai tartalma: Megismertetni a tüzér bemérés ismeretanyagához kapcsolódó alap-
fogalmakat, az alapvető biztonsági és környezetvédelmi rendszabályokat. Az oktatás folyamatában 
megérttetni a bemérési módok és eljárások fajtáit, azok tartalmi lényegét és különbségeit. Ismerjék 
meg a rajz és kidolgozó eszközöket és számítógépeket a feladatok végrehajtása során. A képzés 
eredményeként a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek korszerű reproduktív ismeretekkel, melyek 
birtokában legyenek képesek az alegységek és technikai eszközök harcrendi elemeinek és állása i-
nak bemérésére, valamint a tájolóirányok irányszögeinek meghatározására, a normatívák által 
megszabott követelmények szerint.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
14.1. A bemérő előkészítés általános alapelvei. 
14.2. Geodéziai számítások, vízszintes és függőleges szögek valamint a távolságmérések értelme-

zése.  
14.3. A harcrendi elemek bemérése, okmányolása. 

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 

 A tüzérbemérés és harcszolgálati ismeret tantárgy alapfogalmainak elsajátításával a precíz szak-
szerűség kialakítása; 

 A kollektív fegyverzet kiszolgálásával és az alegységek tevékenységének vezetésével a bajtársias-
ság a közösségért érzett felelősség kialakítása; 

 A gyakorlati feladatok normatív végrehajtásával a versenyszellem erősítése a személyes ambíciók 
felébresztése. 



16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 3 kredit megszerzésé-
nek feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése.  A félév elismerésének feltétele a foglal-
kozások legalább 60%-án való részvétel, három zárthelyi dolgozat minimum elégséges szinten tör-
ténő megírása, két beadandó feladat kidolgozása, valamint a gyakorló foglalkozásokon legalább két 
elégséges érdemjegy megszerzése, a gyakorlások során előkészített harcrendi elemekre a bemérő 
vázlat elkészítése és leadása. 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 átlagát a három zárthelyi eredményeiből, a két beadan-
dó feladat értékeléséből, a gyakorló foglalkozásokon elért eredményekből kell képezni. 

18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G) 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
•Tü/27: Szakutasítás a bemérő alegységek részére;   
•Tü/29:Szakutasítás az önbemérő csoportok részére;  
•291/96:Normagyűjtemény; 
•Tüfe/394:Az 1T12-M bemérő gépkocsi kezelési utasítása 
•246/181:Az üteg harcrendi elemeinek bemérése,2001. Egyetemi jegyzet;  
•Tüfe/136:Lőszer anyagismeret; 
•Tü/3 Szakutasítás a Magyar Honvédség tüzérségi tűzeszközeinek kiszolgálására. MH Tüzérfő-
nökség, 1995, ZMNE Szolgálati könyvtár; 
•Tüfe/288 A PAB-2A periszkópos tüzér tájolóműszer leírása és kezelési utasítása, MH Tüzérfőnök-
ség, 1975, ZMNE Szolgálati könyvtár; 
•(J-1434 Egyetemi jegyzet) Tevékenység az ágyútarackos üteg tüzelőállás-körletében;  

19.2. Ajánlott irodalom: 
• 267/386:Bemérő katonák és alegységek szakkiképzési kézikönyve; 
• J1627 NATO térképészeti ismeretek 

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. 03. 17. 
Dr. Jobbágy Zoltán 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 

 
 
 


