NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HABVB07
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vegyivédelmi szakharcászat II.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): CBRN defense tactics II.
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 30+30
5.2. heti óraszám: 2+2
6. Kreditérték: 5 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/1. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató
Tanszék
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Berek Tamás alez. egyetemi docens PhD
(hadtudományok)
12. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Berek Tamás alez.egyetemi docens, PhD (hadtudományok
13. A tantárgy szakmai tartalma: Megismertetni a honvéd tisztjelöltekkel a vegyivédelmi alegységek
harcbiztosítással (támogatással) kapcsolatos tevékenységét, vezetésük, irányításuk alapelveit,
normáit és szabályait, a vegyi-, sugárfelderítő és mentesítő raj-, szakaszparancsnok parancsnoki
munkájának általános rendjét harctevékenységek során. Sajátítsa el a vegyivédelmi
alegységparancsnok általános és specifikus ismereteit, sajátítsa el a vegyi-, sugárfelderítő és
mentesítő alegységek vezetésének alapjait biztosító ismereteket. Sajátítsa el a szakfeladatok
mindenoldalú biztosításának megtervezésének feladatait
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
Tárgykör 1: Vegyi-, sugárfelderítő szakasz tevékenysége. A vsf. szakasz szervezete, eszközei,
tevékenysége különböző harctevékenységek során, a vs felderítő szakasz tevékenysége
támadásban, védelemben. A vsf. szakasz feladatai, szerepe a harcrendben elfoglalt helyzete
alapján, feladata csapatok tevékenységi, elhelyezési körleteinek felderítése, csapatok
elhelyezésére kijelölt körlet felderítése, menetvonal felderítés, szennyezett útszakasz felderítés
során. A vsf. szakaszparancsnok parancsnoki munkájának általános rendje harctevékenységek
során, a vsf szakaszparancsnok parancsának tartalma. A vsf. szakasz tevékenysége
békeidőszakban előforduló ipari katasztrófák elhárításában.
Tárgykör 2: Mentesítő szakasz tevékenysége. A mentesítő szakasz szervezete, felszerelése,
alkalmazásának alapelvei, ABV mentesítő szakasz általános feladatai támadásban és védelemben.
A mentesítő szakaszparancsnok parancsnoki munkájának általános rendje, a szakaszparancsnok
parancsának tartalma. A mentesítő szakasz tevékenysége békeidőszakban előforduló ipari
balesetek következményeinek felszámolásakor.

Tárgykör 3: ABV támogató század tevékenysége. ABV támogató század szervezete, erői,
eszközei, alkalmazásának elvei a különböző harctevékenységek során, század általános feladatai
védelemben és támadásban. A vegyivédelmi század parancsnoki munka rendje, a század
vezetése, irányítása. A vegyivédelmi század tevékenységének mindenoldalú biztosításának
megtervezése és megszervezése. A századparancsnok béke és harci okmányainak kidolgozása,
elkészítésének szakmai tartalmi követelményei. Különböző rendeltetésű vegyivédelmi alegységek
speciális feladatokban történő alkalmazásának elvei és gyakorlata, légi ABV felderítés fogalma,
céljai, feladatai, erői, módszerei, végrehajtása. A vegyivédelmi alegységek szakharcászati
kiképzésének megtervezése és megszervezése.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
– A harctevékenység fajtáinak továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységeknek ismerete;
– A katonai alegység (tűzpár, harcjármű kezelőszemélyzet) vezetésére alkalmas szakmai
tudás és jártasság; harcászati szintű összfegyvernemi ismeretek, a szakalegység (szakasz,
század) béke és békétől eltérő vezetéséhez szükséges ismeretek, rendszeresített
fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak ismerete.
– A szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretek, a
szakasz (század) tevékenységének tervezéséhez, irányításához szükséges ismeretek.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
• Egy gyakorlati feladat végrehajtása, legalább elégséges értékeléssel
• Zárthelyi dolgozat legalább elégséges értékeléssel történő teljesítése a tanár előzetes bejelentése
alapján az előadások, a foglalkozások és a kötelező irodalom ismereteiből valamint a tanórák
minimum 66%-án való részvétel.
17. Az értékelés módszere: A felmérők bármelyikből kapott elégtelen (1) aláírás megtagadását jelenti.
A ZH dolgozat javítására a szorgalmi időszak utolsó hetében van lehetőség.
18. Vizsgakövetelmények: kollokvium, ZV
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
– VV/115 Szakutasítás a vegyi csapatok tevékenységére
– VV/122 Mentesítő szakutasítás
– Nyt 26/96 Általános harcászati ismeretek BJKMFK jegyzet
– Nyt 1024/15 Segédlet a mentesítő alegységek harci alkalmazásához BJKMFK jegyzet
– Dr. Berek Tamás: ABV (CBRN) védelmi alapismeretek in: Honvédelmi Ismeretek ZMNE,
2011.
Ajánlott irodalom:
– Klt 1495 Vegyi kiképzés BJKMFK jegyzet
– Dr Berek Lajos ezds.: NATO harcászati- hadműveleti elvek BJKMFK, 1998
– Berek Tamás: Vegyivédelmi biztosítás in: Általános Katonai Ismeretek multimédiás
tananyag az előmeneteli tanfolyamok részére, fejezet, 2005.
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. 20.

Dr. habil. Berek Tamás alezredes
egyetemi docens, tantárgyfelelős

A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2015. év 03. hó 25. nap

(Dr. habil. Berek Tamás alezredes)
egyetemi docens
szakirányfelelős

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 04. hó … nap

Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes
egyetemi docens, szakfelelős

