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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HMÜSB12 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Műszaki logisztika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Engineer logistics 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapszak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30+30 

5.2. heti óraszám: 2+2 

6. Kreditérték: 4 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
évente/8. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK Műveleti Támogató Tanszék 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Kovács Zoltán alezredes, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói: Külső szakértők és oktatók 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók ismerjék meg a Magyar Honvédség Fogyasztói Logiszti-
kai Rendszerének felépítését, elvi működési és kapcsolati szintjeit, a logisztikai támogatás fogalmát, 
területeit, a végrehajtás szervezeti elemeit. Sajátítsák el a műszaki felszerelésekkel való ellátás 
rendjét, a műszaki felszerelések nyilvántartásának, tárolásának előírásait, az átadás-átvétel, vala-
mint az anyagigénylés és elszámolás rendjét. Legyenek tisztában a katonai logisztikán belül a mű-
szaki-technikai biztosítás céljával, annak tevékenységi területeivel, továbbá ismerjék meg a gyakor-
lati végrehajtás folyamatát, a végrehajtó szakmai szervezeteket, szolgálati személyeket és azok fe-
ladatát. Ismerjék meg a műszaki-technikai eszközök üzemeltetésének, fenntartásának és javításá-
nak rendjét, valamint a műszaki gépek technikai kiszolgálásának, évszaki felkészítésének feladatait. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A Magyar Honvédség logisztikai, támogatási és gazdálkodási rendszere, területei, szervezeti 
kialakítása, működési szintjei és jellemzői. 

14.2. A műszaki technikai támogatás fogalma, célja, tevékenységi területei. Műszaki felszerelések 
ellátásának, igénybevételének, tárolásának rendje, feladatai, a végrehajtás szabályai. Műszaki 
felszerelések fenntartásának, javításának és technikai kiszolgálásának rendszere, feladatai. A 
műszaki technikai eszközök technikai kiszolgálási és javítási rendszerének gyakorlati tanulmá-
nyozása. 

14.3. A műszaki harc - és robbanó anyagok igénylésének, szállításának, tárolási rendjének 
okmányolásának gyakorlati tanulmányozása. A műszaki felszerelésekkel való ellátás rendjé-
nek nyilvántartásának, tárolásának, az anyagigénylés és elszámolás formáinak, okmányainak, 
a műszaki felszerelések átadásának-átvételének gyakorlati tanulmányozása. 

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 



 A műszaki szakanyagok, felszerelések igénylésével, kiszolgálásával, üzemben tartásával kapcsola-
tos szakfeladatok végrehajtása, tervezése és szervezése. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a 
tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégsé-
ges szintű megírása, valamint a tanórák minimum 60%-án való részvétel. 

17. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegyet a tantárgyrészekből megírt zárthelyi dolgozatok ered-
ményeinek kerekített matematikai átlaga képezi. Az elégtelen osztályzatú vagy hiányzás miatt meg 
nem írt dolgozat a hatályos TVSZ alapján javítható, pótolható. 

18. Vizsgakövetelmények: Gyakorlati jegy 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
- Műszaki felszerelések tárolási szakutasítása (Mű/239) 
- Műszaki technikai szakutasítás (Mű/240) 
- Szakutasítás a (haditechnikai felszerelések) egységes technikai kiszolgálására (Ált/82) 
- Mű. techn. eszközök egységes fenntartási rendszere. KLKF Főiskolai Jegyzet (T-1732) 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- Ember–Janik: Mezőgazdasági gépek javítása. GTE Tankönyvkiadó 
- Tankönyv a ht. mű. tts.-k kiképzéséhez. IV. rész (Klsz 13/165) 

20. Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szakiroda-
lom, valamint a legújabb kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése; az oktatók folyamatos ön-
képzése; a szakmai konferenciákon szerzett tapasztalatok alapján a képzés szakmai és metodikai 
stratégiájának folyamatos fejlesztése; az oktatott tananyag elsajátítási szintjének folyamatos elle-
nőrzése. 

Budapest, 2015. 03. 20. 

 
Dr. Kovács Zoltán alezredes sk. 
egyetemi docens, tantárgyfelelős 

A tantárgyi programot elfogadom: 

Budapest, 2015. év 03. hó 25. 

Dr. Kovács Zoltán alezredes 
egyetemi docens, specializációfelelős 

 
 
A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet  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 


