NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HÖLHB52
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai vezetői szakalapozó ismeretek 2. (Vegyivédelmi
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: 30+15
5.2. heti óraszám: 2+1
6. Kreditérték: 3 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/1. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HÖLHB16 Vegyivédelmi csapatok alkalmazásának alapjai
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató
Tanszék Vegyivédelmi szakcsoport
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens
12. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Berek Tamás alez., PhD (hadtudományok)
13. A tantárgy szakmai tartalma: Megismertetni a honvéd tisztjelöltekkel az ABV védelem alapelveit,
az ABV védelem feladatait és elveit a Magyar Honvédségben és a NATO-ban. Ismerjék meg a
védelmi rendszabályok formáit és a megvalósítás feladatait, valamint az ezzel kapcsolatos NATO
STANAG előírásokat a vegyivédelmi szakalegységek alkalmazásának elveit.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
Az ABV védelem alapelvei, ABV védelem definíciója, célja, elvei. ABV fenyegetések és veszélyek.
Az ABV védelem komponensei - Detektálás, azonosítás, ellenőrzés, kimutatás; Információ
menedzsment; fizikai védelem; veszélykezelés; egészségügyi és ABV védelmi rendszabályok. ABV
védelmi képességek. Az ABV védelem tervezésének és végrehajtásának megfontolásai. Műveleti
és ABV védelmi prioritások. ABV védelmi tevékenységek - incidens előtti tevékenységek, incidens
alatti tevékenységek, incidens utáni tevékenységek
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
-

A harctevékenység fajtáinak továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységeknek ismerete;
Harcászati szintű összfegyvernemi ismeretek, alegységek ABV védelmének felépítésével
összefüggő ismeretek

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
• Egy írásbeli házi dolgozat elkészítése, legalább elégséges értékeléssel (a leadás végső határideje
a szorgalmi időszak utolsó hete

• Zárthelyi dolgozat legalább elégséges értékeléssel történő teljesítése a tanár előzetes bejelentése
alapján az előadások, a foglalkozások és a kötelező irodalom ismereteiből valamint a tanórák
minimum 66%-án való részvétel.
17. Az értékelés módszere: A bármelyikből kapott elégtelen (1) osztályzat aláírás megtagadást jelent.
A ZH dolgozat javítására a szorgalmi időszak utolsó hetében van lehetőség.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
- Dr. Grósz Zoltán: ABV védelem alapjai - Jegyzet - 2003., ZMNE
- Dr. Berek Tamás: ABV (CBRN) védelmi alapismeretek in: Honvédelmi Ismeretek ZMNE,
2011.
Ajánlott irodalom:
-

Berek Tamás: Dandár (zászlóalj harccsoport) ABV védelmi feladatai, Tanulmány,
TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások
2013., NKE

19.2.
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. habil. Berek Tamás alezredes)
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

