NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HÖLHB50
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai vezetői szak alapismeretek I. (tüzér modul)
3. A tantárgy megnevezése (angolul): (Military leadership basics I.)
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 42 +48
5.2. heti óraszám: 3+4
6. Kreditérték: 5 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 Tanszék, tüzér szakirány
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens,
12. A tantárgy oktatói (tüzér modul): Dr. Gulyás Géza alezredes, Magyar Gergely százados, Andóczi
Balogh Ádám főhadnagy, Vörös Balázs törzszászlós.
13. A tantárgy szakmai tartalma: Megismertetni a tüzérség harci alkalmazásával és a tüzérségi tűz
vezetésével kapcsolatos alapfogalmakat, az alapvető biztonsági és környezetvédelmi rendszabályokat. Az oktatás folyamatában megértetni a hallgatókkal az alapvető tüzér haditechnikai eszközök
működését, harci alkalmazáshoz történő előkészítésük rendjét és követelményeit. A képzés eredményeként a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek korszerű reproduktív ismeretekkel, melyek birtokában legyenek képesek az alegységek és technikai eszközök harcrendi elemeinek és állásainak
bemérésére, a harcrend elfoglalására, illetve a lőelemek meghatározására.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Periszkópos tüzér tájolóműszerek.
14.2. Vontatott lövegek és lőszereik.
14.3. Harcszolgálat alapelvei.
14.4. Tüzérségi eszközök kezelése és kiszolgálása.
14.5. A tüzérség lövészetével kapcsolatos alapfogalmak.
14.6. A tűzfeladatok végrehajtási feltételeinek megteremtése.
14.7. A hatástűzelemek meghatározása belövéssel.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 Az alapvető harcszolgálati és lőelméleti alapfogalmak elsajátításával a precíz szakszerűség 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: Az 5 kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. A félév elismerésének feltétele a foglalkozások legalább 60%-án való részvétel, négy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szinten történő megírása, valamint a gyakorló foglalkozásokon legalább elégséges osztályzat megszerzése.
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 négy zárthelyi dolgozat, és a beosztásokban
megszerzett érdemjegyek átlaga képezi.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
•TOPCCIS” oktatási tananyaga;
•Tü/1:A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata (osztály, üteg, szakasz, löveg), MH kiadvány-1995;
•Tansegédlet a tábori tüzérség tűzvezetési és lőszabályzatának tanulmányozásához, MN Tüzérfőnökség kiadványa-1980, 185/81 ea.
•A tüzérség harci alkalmazásának és vezetésének alapjai. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/378;
•Tü/32. Harcszolgálati szakutasítás a tüzérség tüzéralegységei részére MH Tüzérfőnökség, 1995,
ZMNE Szolgálati könyvtár;
•Tüfe/283: A 152 mm-es /D-20/ ágyútarack anyagismereti és kezelési utasítása, MH Tüzérfőnökség, 1975, ZMNE Szolgálati könyvtár;
•Tüfe/288: A PAB-2A periszkópos tüzér tájolóműszer leírása és kezelési utasítása, MH Tüzérfőnökség, 1975, ZMNE Szolgálati könyvtár;
•Tüfe/107: Tüzérségi Gyújtók, Honvédelmi Minisztérium 1969, ZMNE Szolgálati Könyvtár;
•Tüfe/329: A 152 mm-es D-20 ágyútarack lőtáblázata, Honvédelmi Minisztérium 1982, ZMNE
Szolgálati Könyvtár;
•Tü/3:Szakutasítás a Magyar Honvédség tüzérségi tűzeszközeinek kiszolgálására.
19.2.
• Ajánlott irodalom:
 STANAG 2934  Aarty P1 Tüzérségi eljárások 8. módosított kiadás  NATO Szabványügyi
Ügynökség, 2002
 Paulov Endre ka.  Dr. Szabó Tibor alez Kísérleti lövészet végrehajtása M139 MOD1 közelségi gyújtóval  2004  18’-es oktatófilm;
 STANAG 4119 - A csöves tüzérség szabvány lőtábla kivonata - NATO Szabványügyi Ügynökség - 2006-os módosított kiadás.
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. 03. 20.

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

