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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HLHTB40 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcjármű vezetés 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Driving Military Vehicles 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai logisztika (BSc) alapképzési szak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 20+10 

5.2. heti óraszám: 1+1 

6. Kreditérték: 2 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
évente/6. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KLI Haditechnikai Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Kiss László, külső óraadó 

12. A tantárgy oktatói: Dr. Vég Róbert alezredes 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A szakkiképzés tervezésére, szervezésére és irányítására vonatko-
zó előírások, valamint azok végrehajtási módszereinek a megismerése. A haditechnikai eszközök 
vezetési gyakorlatain a vezetés alapjainak elsajátítása. Azokkal történő elindulás, megállás, sebes-
ségváltás, fordulatok végrehajtása és fékezése. Vezetés úttalan, átszeldelt terepen nappal és é j-
szaka, fényálcázó és éjjellátó berendezés alkalmazásával. Rombolt terepszakasz, szennyezett terü-
let, aknamező leküzdése. Vezetéstechnikai és biztonsági rendszabályok. Szolgálati személyek te-
vékenységének gyakorlása. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A szakkiképzés tervezésére, szervezésére és irányítására vonatkozó előírások, valamint 
azok végrehajtási módszereinek a megismerése. 

14.2. A haditechnikai eszközök vezetési gyakorlatain a vezetés alapjainak elsajátítása. Azokkal tör-
ténő elindulás, megállás, sebességváltás, fordulatok végrehajtása és fékezése. 

14.3. Vezetés úttalan, átszeldelt terepen nappal és éjszaka, fényálcázó és éjjellátó berendezés al-
kalmazásával. Rombolt terepszakasz, szennyezett terület, aknamező leküzdése. 

14.4. Vezetéstechnikai és biztonsági rendszabályok. Szolgálati személyek tevékenységének gya-
korlása. 

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

 A tisztjelölt megismeri a haditechnikai eszközök vezetésének alapjait; 

 A tisztjelölt megismeri a haditechnikai eszközökkel történő elindulást, megállást, sebességváltást, 
fordulatok és fékezés végrehajtását, a vezetést úttalan, átszegdelt terepen nappal és éjszaka; 



 A tantárgy jártasságot biztosít a haditechnikai eszközök biztonságos vezetésében különböző viszo-
nyok között, valamint a vezetői szakkiképzés tervezésében, szervezésében és irányításában. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Szóbeli, írásbeli szá-
monkérések, valamint gyakorlati feladat végrehajtások a 14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás, 
valamint a félévközi jegy megszerzésének alapfeltétele a számonkérések legalább elégséges szintű 
végrehajtása, valamint a tanórák minimum 70%-án való részvétel. 

17. Az értékelés módszere: A félév során több járművel teljesített vezetési gyakorlat kerül osztályo-
zásra. Minden jármű vezetését legalább elégséges szinten kell teljesíteni. A félévközi jegy a veze-
tési feladatokra kapott osztályzatok kerekített átlaga.  

18. Vizsgakövetelmények: félévközi jegy 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
- Ált/11 Harcjármű-vezetési szakutasítás (a kerekes és a lánctalpas harcjárművekhez).  HM kiadvá-
nya. 
- Gjmű/140 Gépjárművezetési utasítás. HM kiadvány. 
- Gjmű/28. Gépkocsik vezetése, gépkocsi menetoszlopok megszervezése és vezetése. HM kiad-
vány.  
- Kelemen József: Vezetési idő és a tachográf (Kotra Kft., Püspökladány, 2009.) ISBN: 
9789638757548 
- Duka Gyula, Virágh Sándor, Keller Ervin, Takács Ferenc, Kiss István: Tehergépkocsi és autóbusz-
vezetők tankönyve (Business Media Magyarország Kft., Budapest, 2012.) ISBN: 9789639518490 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- Rendszeresített gép- és harcjárműtípusok anyagismereti és javítási utasításai.  HM kiadványok. 
- KRESZ – a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek (Business Media 
Magyarország Kft., Budapest, 2012.) ISBN: 9789639518438 
- Ralf Brandau, Manfred Fehlmann, Matthias Haake: GKI szakmai alapképesítés és továbbképzés 
tankönyve (Business Media Magyarország Kft., Budapest, 2009.) ISBN: 9789639518452 

19.3. Egyéb információk: A tantárgy minőségbiztosításának alapja a magyar és nemzetközi szak-
irodalom, 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 ellenőr-
zése. 

Budapest, 2016.09.21. 

 
Kiss László sk. 
tantárgyfelelős 


