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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HTÜZB55 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Tüzér (páncéltörő) szakosító képzés   
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Ant-tank 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: Harcszolgálat 13. HTÜZB50 
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, Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám 

főhadnagy, Vörös Balázs tzls. 
13. A tantárgy szakmai tartalma: A képzés eredményeként a hallgatók rendelkezzenek korszerű rep-

roduktív ismeretekkel az irányított páncéltörő rakéta alegységek harci alkalmazásának elveiből, a 
harctevékenység előkészítésének és végrehajtásának rendjéből. Legyenek képesek a kialakult har-
cászati helyzet elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára, a páncéltörő tüzéralegysé-
gek harc-, és tűztevékenységének megszervezésére és vezetésére. A hallgatók ismerjék meg az 
irányított páncéltörő rakétákkal történő lövészet rendjét, szabályait, sajátosságait. Sajátítsák el az 
egyéni tűzfeladatok tartalmát, végrehajtásuk rendjét. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
14.1. A páncéltörő alegységek alkalmazásának megszervezése, közvetlen irányzású lövészetének 

előkészítése és végrehajtása. 
14.2. IPTR-rel felszerelt páncéltörő alegységek harcszolgálata.  
14.3. Páncéltörő tüzéralegységek tevékenysége harcban. 

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

vezetésének kialakítása; 
− Az IPTR alegységek 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 (IPTR szakaszpa-
rancsnok, IPTR 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: 
• A tüzérség lő- és tűzvezetési szabályzata (osztály, üteg, szakasz, löveg) – 1995 – MH kiadvány - 

Tü/1; 
• Lövészet közvetlen irányzással – Főiskolai jegyzet, 1996. 
• A tüzérség harci alkalmazásának és vezetésének alapjai. ZMNE jegyzet, Nyt.sz.: 952/378; 
19.2. Ajánlott irodalom: 
• A gépesített lövészdandár páncéltörő tüzérosztály harci alkalmazása a dandár védelmi harcá-

ban. Tanulmány, Nyt.sz.:846/210 
• ATP-35B Szárazföldi csapatok harcászati doktrínája. 
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 

 
 


