NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HTÜZB43
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Tüzér szakmai felkészítés 2.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Artillery specialization training 2th)
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 27 + 48
5.2. heti óraszám: 2+3
6. Kreditérték: 8 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/6. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HÖLHB50 Katonai vezetői szak alapismeretek I.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék, tüzér szakirány
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, egyetemi docens,
12. A tantárgy oktatói: Dr. Hornyacsek Júlia alezredes, Dr. Furján Attila ny. alezredes, Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám főhadnagy.
13. A tantárgy szakmai tartalma: A honvéd tisztjelöltek ismerjék meg és értsék a tüzelőállásban vezetendő okmányok fajtáit, elkészítésük és vezetésük szabályait. Jártasság szinten legyenek képesek
a TÁSK FCS (tüzelőállás-körlet felderítőcsoport) tevékenységének folyamatos irányítására és a
gyakorlati feladatok végrehajtására. Szakaszparancsnoki szinten gyakorolják be az előkészített
TÁSK (tüzelőállás-körlet) elfoglalásának és a tűzfaladatok végrehajtásának folyamatát és fogásait.
Ismerjék meg a figyelőpont elfoglalásának, a felderítés megszervezésének, vezetésének követelményeit, legyenek képesek azokat a gyakorlatban alkotó módon. Sajátítsák el a felderítési harci
okmányok vezetésének rendjét a figyelőponton.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A TÁSK-ben vezetendő okmányok.
14.2. Tevékenység az TÁSK előkészítése során, az előkészített tüzelőállás elfoglalása.
14.3. A tüzérfelderítés rendszere, megszervezése és vezetése.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 A harcszolgálati és tüzérfelderítés ismeret tantárgyak alapfogalmainak elsajátításával a precíz
szakszerűség kialakítása;
 A kollektív fegyverzet kiszolgálásával és az alegységek tevékenységének vezetésével a bajtársiasság a közösségért érzett felelősség kialakítása.
 A tisztjelölt a tantárgy ismeretanyagának elsajátításával képessé válik a szervezeti elemek rendszerszintű összefüggéseinek felismerésére.

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A 8 kredit megszerzésének feltétele az év végi eredményes (legalább megfelelt értékelésű) beszámoló elérése. A félév elismerésének (aláírás megadásának) feltételei: a foglalkozások legalább 60%-án való részvétel, a
három zárthelyi dolgozat minimum elégséges szinten történő megírása a 14.1-14.3 tárgykörök
anyagából, a harcászati gyakorlatokon lövegparancsnoki, szakaszparancsnoki és század tűztámogató szakaszparancsnoki beosztások minimum elégséges szintű értékeléssel történő végrehajtása.
17. Az értékelés módszere: A beszámoló két fő részből tevődik össze. Az első részben egy komplex
gyakorlati feladatot kell kidolgozni, míg a második részben egy elméleti feladatra kell megválaszolni.
Amennyiben az elméleti, illetve a gyakorlati részfeladat elégtelen értékelésű, úgy a beszámoló értékelése elégtelen. A beszámoló osztályzatát a két részkérdésre kapott osztályzat számtani közepese
képezi. Amennyiben az osztályzat nem kerek értékű, a kerekítés megtételekor a félévközi zárthelyik
és az éleslövészeten betöltött beosztás eredményét is figyelembe kell venni.
18. Vizsgakövetelmények: beszámoló (B)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
 Tü/29
Szakutasítás az önbemérő csoportok részére 291/96,Normagyűjtemény
 Tüfe/394 Az 1T12-M bemérő gépkocsi kezelési utasítása
 246/181
Az üteg harcrendi elemeinek bemérése
 Tüfe/136 Lőszer-anyagismeret
 Tüfe/107 Tüzérségi Gyújtók, Honvédelmi Minisztérium 1969, NKE Szolgálati Könyvtár;
 Tüfe/329 A 152 mm-es D-20 ágyútarack lőtáblázata, Honvédelmi Minisztérium 1982, ZMNE
Szolgálati Könyvtár;
 (J-1434 Egyetemi jegyzet) Tevékenység az ágyútarackos üteg tüzelőállás-körletében;
 Löfe/34 Lőtáblázat a 82 mm-es aknavető részére.

19.2. Ajánlott irodalom:
 Szakutasítás az optikai felderítő alegységek részére, Tü/49;
 A tábori tüzérség célfelderítése, FM 6-121;
 A felderítési adatok feldolgozása, FM-34;
 Tűztámogatás az összfegyvernemi harcban (kivonat az FM-6-20 amerikai szabályzatból),
Nyt.sz.: 21/28;

Tűztámogatás az összfegyvernemi harcban (kivonat az FM-6-20 amerikai szabályzatból),
Nyt.sz.: 21/28;
 A Arty-P1 tüzérségi eljárások 8. módosított kiadás,2002.
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. 18.
Dr. Hornyacsek Júlia 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

