NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HLHTB64
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása I.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Armament support for military operations I.
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+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: A lövészzászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II.
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: Szakági vezető és végrehajtó szervezetek felépítése, jogállása,
hatásköre és feladataik. Hadfelszerelések, hadianyagok, haditechnikai eszközök, felelősségek. NATO és hazai ellátási osztályok. Ellátási, számvetési meghatározások. Szakági anyagi biztosítás
alapjai. Lőszercsoportok, készletek felosztása, tartalmuk, lőszerkészletek lépcsőzése. Lőszerkészletek meghatározása. Lőszerszükséglet, felhasználás, készletek, lőszerigény. Lőszerellátási források, ellátás rendje, módjai. Lőszerellátó tagozatok, lehetőségeik, anyagi biztosítási elemek és tevékenységük. Szakági technikai biztosítás alapjai. Haditechnikai eszközök csoportosítása, haditechnikai eszközök készletei. Technikai biztosítás feladatai, üzemben tartás – üzemeltetés – fenntartás –
helyreállítás. Haditechnikai eszközveszteségek, helyreállítás folyamatai, elvei. Technikai felderítés,
vontatás (szállítás), javítás, eszközök visszatérítése. Technikai biztosítási elemek és tevékenységük.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Szakági vezető és végrehajtó szervezetek felépítése, jogállása, hatásköre és feladataik. Hadfelszerelések, hadianyagok, haditechnikai eszközök, felelősségek. NATO és hazai ellátási osztályok. Ellátási, számvetési meghatározások. Szakági anyagi biztosítás alapjai.
14.2. Lőszercsoportok, készletek felosztása, tartalmuk, lőszerkészletek lépcsőzése. Lőszerkészletek meghatározása. Lőszerszükséglet, felhasználás, készletek, lőszerigény. Lőszerellátási források, ellátás rendje, módjai. Lőszerellátó tagozatok, lehetőségeik, anyagi biztosítási elemek
és tevékenységük.
14.3. Szakági technikai biztosítás alapjai. Haditechnikai eszközök csoportosítása, haditechnikai
eszközök készletei. Technikai biztosítás feladatai, üzemben tartás – üzemeltetés – fenntartás
– helyreállítás. Haditechnikai eszközveszteségek, helyreállítás folyamatai, elvei.

14.4. Technikai felderítés, vontatás (szállítás), javítás, eszközök visszatérítése. Technikai biztosítási elemek és tevékenységük.
15. Kompetenciák leírása: Az előtanulmányokra alapozva adjon ismereteket a nem háborús katonai
műveletek általános logisztikai és szakági feladatairól, sajátosságairól, adjon részletes ismereteket
a csapatok béke tevékenységei szakági biztosításának feladatairól, azok megtervezésének, megszervezésének, végrehajtásuk vezetésének szabályairól. Gyakorlatban sajátíttassa el az alkalmazandó okmányok vezetésének szabályait, javító alegység munkája megtervezésének menetét.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a
14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, a kiadott önálló feladatok megfelelő szintű 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
vizsgajegy osztályzatát a szóbeli vizsgán elért eredmény adja, amelynek értékélése az ötfokozatú
skálának megfelelő.
18. Vizsgakövetelmények: kollokvium. A kollokvium a kurzus tananyagából történik, a kiadott felkészülési kérdések alapján. A tananyag szerves részét képezik a kijelölt kötelező irodalmon kívül a
tantárgy előadásai során elhangzott ismeretek is.
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 ellátásához, üzemeltetéséhez” kiadásáról.
- Ált/27. Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás (Budapest, 2010)
- MC 319/2 A NATO logisztikai alap-és irányelvei. NATO kiadvány.
19.2. Ajánlott irodalom:
- AJP-4 (A) Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína. NATO kiadvány
- APP-6/A Földi telepítésű katonai rendszerek grafikai jelei. NATO kiadvány
- ALP-9 A Szárazföldi Erők Logisztikai Doktrínája. NATO kiadvány
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.
Prof. Emeritus Dr. Turcsányi Károly sk.
egyetemi tanár, tantárgyfelelős

