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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 
TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HTÜZB54 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Tábori tüzér szakosító képzés   
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Field artillery training 
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 12 + 18 
5.2. heti óraszám: 1+1 

6. Kreditérték: 2 kredit 
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

évente/8. félév 
8. Az oktatás nyelve: magyar 
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Tüzér lövéstan és tűzvezetés 16. HTÜZB51 
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tan-

szék, tüzér szakirány 
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens, 
12. A tantárgy oktatói: Dr. Szabó Tibor alezredes, Dr. Gulyás Géza alezredes, Andóczi Balogh Ádám 

főhadnagy. 
13. A tantárgy szakmai tartalma: A képzés eredményeként a honvéd tisztjelöltek rendelkezzenek 

korszerű reproduktív ismeretekkel a tábori tüzér alegységek harci alkalmazásának, a harctevékeny-
ségek előkészítésének és végrehajtásának rendjéből, melyek birtokában képesek a kialakult harcá-
szati helyzet elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára, a tűztámogatás és a tüzér-
alegységek harc-, és tűztevékenységének megszervezésére és vezetésére. A megszerzett ismere-
tekre támaszkodva – a foglalkozásvezető által meghatározott beosztásokban – technikai tűzvezetés 
keretében gyakorolják be az osztálykötelékben lévő tüzérüteg tűzfeladatainak tervezését és a tűz-
vezetés végrehajtását. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
14.1. A tábori tüzérütegek harci alkalmazásának elvei. 
14.2. A lövészet és tűzvezetés megosztott irányzással hegységben.  
14.3. Vontatott lövegű (aknavető) ütegek (szakaszok) harcszolgálata. 

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: 
− A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a tábori tüzér alegységek rendszerszemléletű vezeté-

sének kialakítása; 
− A tüzéralegységek harcszolgálatával kapcsolatos ismeretanyag további mélyítése; 
− Öntudatos tűzvezető parancsnoki magatartás kialakítása. Az alegység parancsnoki szerepkör tuda-

tos megtanulása. 



16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A szemeszterben a 2 
kredit megszerzésének feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. A félév elismerésé-
nek (aláírás) feltétele a foglalkozások legalább 60%-án történő részvétel, 2 zárthelyi dolgozat meg-
írása a 14.1-14.2. tárgykör anyagából, illetve legalább két gyakorló beosztás (szakaszparancsnok, 
ütegparancsnok-helyettes) legalább elégséges szintű ellátása.  

17. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy osztályzatának a meghatározása a 14.1-14.2. tananyag-
részekből szerzett zárthelyi osztályzatok, a két gyakorló beosztás ellátására kapott érdemjegyek 
alapján történik. Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. Amennyiben a zárthelyi dolgozat 
osztályzata elégtelen, azt meg kell ismételni. A gyakorló beosztásban szerzett elégtelen értékelés 
nem javítható. Az elégtelen zárthelyi dolgozatok javítására a szorgalmi időszakban két lehetőség 
van.  

18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G) 
19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
• Tü/1 − A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata (osztály, üteg, szakasz, löveg) − 1995 − A MH ki-

adványa; 
• Tü/50 − A tüzérség lőutasítása (osztály, üteg, szakasz, löveg) − 1986 − A HM kiadványa; 
• Nyt.sz.:T−2210 − A lőelemek előkészítése, teljes, rövidített és becslő előkészítéssel,  I. rész − 

2000 − Egyetemi tankönyv; 
• Nyt.sz.:734/17 − A tüzérosztály tűzvezetése − 1996 − Egyetemi jegyzet. 
• STANAG 2934 − A Arty P−1 Tüzérségi eljárások 8. módosított kiadás − NATO Szabványügyi Ügy-

nökség, 2002; 
19.2. Ajánlott irodalom: 

• Petrovics Mihály őrgy. − Piroska György ka. − Dr. Szabó Tibor alez.− A NATO STANAG meteoro-
lógiai és ballisztikai jelentések átalakításának és számítógépes feldolgozásának lehetőségei a Ma-
gyar Honvédségben − 2004 (tanulmány) 

19.3. Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szak-
irodalom, valamint a legújabb kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése; az oktatók folya-
matos önképzése; a szakmai konferenciákon szerzett tapasztalatok alapján a képzés szakmai 
és metodikai stratégiájának folyamatos fejlesztése; az oktatott tananyag elsajátítási szintjének 
folyamatos ellenőrzése. 
 
Budapest, 2015. 04.01. 
 

Dr. Szabó Tibor  alezredes sk. 
egyetemi docens, tantárgyfelelős 

 
 

A tantárgyi programot elfogadom: 
Budapest, 2015. év 04. hó 09. nap  

 
Dr. Szabó Tibor alezredes 

egyetemi docens 
tüzér specializáció felelős 

 
 



 
A tantárgyi programot a tanszéki értekezlet módosítás nélkül 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 
 

 


