NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HTÜZB48
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai metodika V.6.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military methodology Leadership Arty 6th)
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 14 + 16
5.2. heti óraszám: 1+1
6. Kreditérték: 2 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 felkésztés 2.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék, tüzér szakirány
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Gulyás Géza alezredes, egyetemi tanársegéd
12. A tantárgy oktatói: Dr. Gulyás Géza alezredes, Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám
főhadnagy, Vörös Balázs törzszászlós.
13. A tantárgy szakmai tartalma: A tisztjelöltek ismerjék meg: a katonai kiképzés módszer- és eszköz
rendszerét; a kiképzési ágak tartalmát és a tervezés alapokmányait; a foglalkozásokra történő felkészülés folyamatát, azok előkészítését és levezetését. Rendelkezzenek ismeretekkel a fegyveres
erők készenléte fokozásának, a NATO alegységek értékelésének elveiről. A foglalkozásokra történő
felkészülés és azok levezetésének gyakorlása.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A Magyar Honvédség kiképzési rendszere.
14.2. A szakkiképzés metodikai elvei, tervezése és végrehajtása a Magyar Honvédségben.
14.3. A Magyar Honvédség harckészültségi és mozgósítási rendszere.
14.4. A tüzérlövésszaki gyakorlások rendszere, előkészítése és levezetése.
14.5. Harcszolgálati foglalkozás előkészítése levezetése.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
− A különböző tantárgyak ismeretanyagának összekapcsolásával a rendszerszemlélet kialakítása;
− A kollektív fegyverzet kiszolgálásával és az alegységek tevékenységének vezetésével a bajtársiasság 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 szemeszterben az 2
kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. A félév elismerésének (aláírás) feltétele a foglalkozások legalább 60%-án történő részvétel, a 14.1-14.3. tárgykörök

anyagából 3 zárthelyi dolgozat eredményes (legalább elégséges) megírása, a 14.4. és a 14.5.
tárgykörökön részfoglalkozás vezetői tevékenység legalább elégséges szintű végrehajtása.
17. Az értékelés módszere: A zárthelyi dolgozatok és a részfoglalkozás vezetői tevékenység értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. Amennyiben a zárthelyi dolgozat osztályzata elégtelen, azt
meg kell ismételni. Az elégtelen zárthelyi dolgozatok és a részfoglalkozás vezetői tevékenység javítására a szorgalmi időszakban két lehetőség van. A gyakorlati jegy osztályzatát a 3 zárthelyi és a 2
részfoglalkozás vezetői tevékenység osztályzatának egészre kerekített számtani közepese képezi.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
• Kiképzési program a MH tüzérkatonái és -alegységei szakkiképzéséhez, Nytsz.: 889/203;
• Ált. 6. A Magyar Köztársaság fegyveres erőinek Szolgálati Szabályzata;
• A Honvéd Vezérkar főnökének 65/2004. (HK 20.) HVKF intézkedése, a Magyar Honvédség kiképzési rendszerének átalakításáról;
• Gyakorlatvezetői útmutató (segédlet), Nytsz.: 1381/18;
• Normagyűjtemény a tüzér katonák és –alegységek részére, Nytsz.: 291/96
• A katonai kiképzés módszertana kézikönyv, Nytsz.: 1381/196;
• Az általános katonai kiképzés kézikönyve, Nytsz.: 1024/863;
• Módszertan a tábori- és páncéltörő tüzér katonák kiképzéséhez.
19.2. Ajánlott irodalom:
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. 04.01.

Dr. Gulyás Géza alezredes sk.
egyetemi tanársegéd, 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

