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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HK925A230 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Matematika UZ 2 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Mathematics UZ 2 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 5 kredit 
4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50% gyakorlat, 50% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Katonai üzemeltetési 

alapszak, Állami légiközlekedési alapszak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK, Természettudományi Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Székely Gergely, egyetemi 

docens, PhD 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 56 (28 EA + 0 SZ + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 0 (0 EA + 0 SZ + 0 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2+2 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az integrálás, a vektorterek, a numerikus-és hatványsorok 

fogalmainak megismerése. A szabályok és tételek alkalmazási készségének kialakítása. A 

szaktantárgyak ismereteinek feltárása során felmerülő problémák megoldásához szükséges 

matematikai modellek felállítása a fogalmi rendszerek analógiájának felismerésével és 

alkalmazásával. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Understanding the basic concepts of 

integration, vector spaces, numerical series and power series. Developing skills to apply the rules and 

theorems. Establishing mathematical models for solving problems arising in special disciplines by 

realizing and applying analogy of conceptual systems. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul): határozott és határozatlan integrálás, többdimenziós 

vektorterek, numerikus- és hatványsorok 

Tudása:  

- Ismeri a szakasz, század (zászlóalj) infokommunikációs eszközeit és azok alkalmazását. 
- Ismeri a harcászati szintű infokommunikációs forrásokat, a beszéd, adat és média feldolgozási 

technikákat és az infokommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek vezetésének elveit, 

más szakmai szervekkel az együttműködés kérdéseit. 
- Ismeri a repülőműszaki szakterület műveléséhez szükséges általános törvényszerűségeket, 

elméleteket, valamint az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert. 
- Ismeri a légi járművek sárkány és hajtómű, valamint azok rendszereinek szerkezeti kialakításával, 

működésével kapcsolatos általános természettudományos törvényszerűségeket, elméleteket és ezek 

fogalomrendszerét. 
- Ismeri a katonai légi járművek fedélzeti rendszereinek kialakításával és működésével kapcsolatos 

általános törvényszerűségeket, elméleteket, valamint az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert. 
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- Tájékozott a számítógépes szimuláció alapjairól, valamint elméleti ismereti számítógépes 

környezetben való alkalmazásának lehetőségeiről. 
- Ismeri a gépjárműveken alkalmazott fedélzeti műszerek és műszerrendszerek működésének 

elméleti alapjait, azok szerkezeti felépítését és működését, és a legelterjedtebb berendezéseket. 
- Ismeri a légiközlekedési terület műveléséhez szükséges általános természettudományos 

törvényeket, jelenségeket, folyamatokat. 
- Ismeri az elektrotechnika, a mechanika alapfogalmait, alaptörvényszerűségeit, az alapjelenségek 

leírásának módját. 
- Ismeri a repülőműszaki szakterület műveléséhez szükséges általános törvényszerűségeket, 

elméleteket, valamint az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert. 
- Ismeri a légi járművek fedélzeti rendszereinek kialakításával és működésével kapcsolatos általános 

törvényszerűségeket, elméleteket valamint az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert.  
- Tájékozott a számítógépes szimuláció alapjairól, valamint elméleti ismeretei számítógépes 

környezetben való alkalmazásának lehetőségeiről. 
Képességei:  

- Képes a munkájához szükséges módszerek és eljárások kiválasztására, azok egyedi és komplex 

alkalmazására. 
- Képes a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok értékelésére, a 

célok kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró vezetési szint felé. 
- Képes a légijárművek gépészeti rendszereinek szerkezeti és üzemeltetési sajátosságaival 

kapcsolatos elméleti ismeretei magas szintű alkalmazására, és gyakorlati hasznosítására. 
- Képes a munkájához szükséges módszerek és eljárások kiválasztására, azok egyedi és komplex 

alkalmazására. 
- Képes a repülés megtervezésére, a repülési terv elkészítésére, leadására, a szükséges léginavigációs 

és teljesítményszámítás elvégzésére. 
Attitűdje:  

- Nyitott ismereteinek gyarapítása iránt 
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és 

alkalmazására, elkötelezett önmaga folyamatos képzésére. 
Autonómiája és felelőssége:  

- A szakterületén megjelenő folyamatokban képes önállóan döntéseket hozni, azokat felelősséggel, 

a jogszabályi keretek figyelembevételével végrehajtani. 
- A légiközlekedés területén megjelenő folyamatokban képes önállóan döntéseket hozni, azokat 

felelősséggel, a jogszabályi keretek figyelembevételével végrehajtani. 
 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge:  

- Knows the infocommunication tools of the squad, company (battalion) and their application. 
- Knows tactical-level infocommunication sources, speech, data and media processing techniques, 

principles of conducting activities related to infocommunication processes, and issues of collaboration 

with other professional bodies. 
- Knows the general laws, theories, and related concepts needed to practice the specialty of 

aeronautics. 
- Knows the general scientific laws, theories and concepts of aircraft structure, operation, and their 

systems. 
- Knows the general laws, theories, and concepts related to the design and operation of military 

aircraft on-board systems. 
- Informed about the basics of computer simulation and how to apply theoretical knowledge in a 

computer environment. 
- Knows the theoretical foundations of the operation of aircraft instrumentation and instrument 

systems, their construction and operation, and the most common equipment. 
- Knows the general scientific laws, phenomena and processes required for aeronautics. 
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- Knows the basic concepts of electrical engineering, mechanics, basic laws, the way of describing 

basic phenomena. 
- Knows the general laws, theories, and related concepts needed to practice aeronautics. 
- Knows the general laws, theories, and concepts related to the design and operation of aircraft 

airborne systems. 
- Informed about the basics of computer simulation and how to apply your theoretical knowledge in 

a computer environment. 

 
Capabilities:  

- Able to select the methods and procedures required for their job, and apply them individually and 

complexly. 
- Ability to pre-process acquired data, evaluate electronic objects, select targets, and transmit data to 

superiors. 
- Able to apply the theoretical knowledge of aircraft engineering systems in a structural and 

operational manner to a high level of application, and their practical applications. 
- Able to choose the methods and procedures required for his work and apply them individually and 

complexly. 
- Able to plan a flight, prepare a flight plan, submit it, and to perform the necessary air navigation 

and performance calculations. 

 
Attitude:  

- Open to new knowledge. 

- Open for the new achievements and innovations of their specialty, seeks to know, understand and 

apply them, and committed to continuous self-education. 

 

Autonomy and responsibility:  

- Able to make decisions independently in the processes emerging in his / her field of responsibility, 

and to implement them with responsibility and within the legal framework. 

- Able to make decisions independently in the processes that occur in the field of aviation, and to 

implement them in a responsible manner, taking into account the legal framework. 

 

11. Előtanulmányi követelmények: Matematika UZ 1 (HK925A220) 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, 

angolul - English): 

12.1. A primitív függvény és a határozatlan integrál fogalma. (The concept of primitive function and 

indefinite integral.) 

12.2. Integrálási szabályok és eljárások: alapintegrálok, parciális integrálás, helyettesítéses integrálás, 

racionális törtfüggvények integrálása. (Integration rules and procedures: basic integrals, 

partial integrations, substitution integrations, rational fractional functions.) 

12.3. A határozott integrál fogalma és kiszámítása, Newton-Leibniz tétel. (Definition and calculation 

of definite integral, Newton-Leibniz theorem.) 

12.4. Határozott integrálás alkalmazásai: terület, ívhossz, forgástestek térfogata és palástfelszíne, 

nyomatékok számítása, egyéb fizikai és mérnöki alkalmazása. (Applications of definite 

integration: area, arc length, volume and circumference of rotational bodies, torque 

calculation, other physical and engineering applications.) 

12.5. Többdimenziós vektorok fogalma, vektoralgebra, vektor koordinátái, műveletek és 

alkalmazások. (Concept of multidimensional vectors, vector algebra, vector coordinates, 

operations and applications.) 

12.6. Analitikus geometria: egyenes és sík egyenlete, térelemek kölcsönös helyzete, metszése, 

hajlásszöge, távolsága. (Analytical geometry: straight and plane equations, mutual positions, 

intersections, angles, distances.) 
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12.7. Számsor fogalma, konvergenciakritériumok, néhány nevezetes sor összege, függvénysor 

fogalma, konvergenciája, speciális függvénysorok (Taylor sor, binomiális sor). (Concept of 

number series, convergence criteria, sum of some famous series, concept of function series, 

convergence, special function series (Taylor series, binomial series).) 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:  

évente / 3. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás 

pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70%-án jelen kell lennie a 

hallgatónak. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, az aláírás 

megtagadásra kerül. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató 

köteles a mulasztott tanóra anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. A távolmaradás 

következtében elmaradt óra az oktatóval egyeztetett időpontban pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: Zárthelyi dolgozat: 2 alkalommal, a 12.1-

12.4 és a 12.5-12.7 témakörökből. 

A dolgozatok pótlására, javítására egyszer van lehetőség egy pótdolgozat keretében. 
Az aláírás megszerzéséhez a zárthelyi dolgozatok összpontszámának vagy a pótdolgozat 

pontszámának több mint 40%-a és a beadandó feladatsorok összpontszámának több mint 40%-a 

szükséges. 

A vizsgajegy az írásbeli rész jegye és a szóbeli rész jegyének számtani átlaga, a matematika kerekítési 

szabályai szerint. Bármelyik részjegy elégtelen teljesítése elégtelen vizsgajegyet eredményez. Az 

elégséges írásbeli részjegyhez a vizsgadolgozat pontszámának 51-60% szükséges, közepeshez 61-

75%, jóhoz 76-90%, jeleshez 91-100%. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat eredményes 

(több mint 50%) megírása. (A ZH pótlására, javítására egyszer, a szorgalmi időszak utolsó hetében 

van lehetőség.) 

16.2. Az értékelés: Kollokvium, írásbeli vizsga a 12.1-12.7 témakörök gyakorlati részeiből és szóbeli 

vizsga a 12.1-12.7 témakörök elméleti részeiből. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Kocsiné Fábián Margit: Integrálszámítás, ZMNE egyetemi jegyzet, 2003. 
2. Kocsiné Fábián Margit: Matematikai Feladatgyűjtemény: Integrálszámítás, NKE egyetemi jegyzet, 

2013. ISBN: 978-615-5527-72-2 
3. Scharnitzky Viktor: Matematikai feladatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. ISBN: 9631911616 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós: Analízis, Tankönyvkiadó, 2012. ISBN: 

9789631954913 
2. Szász Gábor: Matematika II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. ISBN: 963-19-0870-4 

3. Denkinger Géza, Gyurkó Lajos: Analízis (gyakorlatok), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. ISBN: 

963-19-4613-4 

Budapest, 2020. január 31. 

 

Dr. Székely Gergely, PhD  

egyetemi docens, sk. 

 


