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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HLHTB14 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Karbantartás és javítás szervezés 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Maintance and repair management 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai logisztika (BSc) 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/6. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Üzemfenntartás, Logisztikai szaktechnikai eszközök 

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

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil Gyarmati József alezredes, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói: Gávay György Viktor százados 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A pc, és gjmű HTE-k technikai kiszolgálása és javítása. A technikai 
kiszolgálási rendszer fokozatai. Meghibásodás és javítás fokozatai, az RMH fogalma. Javításba 
adás folyamata, javításba adás okmányai. A javítás folyamata, a kapacitással le nem fedhető javí-
tások (polgári szolgáltatás igénybevétele, központi javításba adás). A javító alegység felépítése, fe-
ladatai, a javító alegység munkájának szervezése. A műhely gépkocsi, akkumulátor töltő gépkocsi 
telepítésére vonatkozó szabályok. Nem általános feladatok: az Ügyeletes tisztnél elhelyezett ké-
szenléti menetlevelek kezelése, vontatási előírások közúton, technikai biztosítás (menetoszlop, va-
gonírozás), különleges, ideiglenes technikai szolgálatok szolgálati intézkedésébe való bedolgozás. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A pc, és gjmű HTE-k technikai kiszolgálása és javítása. A technikai kiszolgálási rendszer fo-
kozatai. Meghibásodás és javítás fokozatai, az RMH fogalma. 

14.2. Javításba adás folyamata, javításba adás okmányai. A javítás folyamata, a kapacitással le 
nem fedhető javítások (polgári szolgáltatás igénybevétele, központi javításba adás). 

14.3. A javító alegység felépítése, feladatai, a javító alegység munkájának szervezése. A műhely 
gépkocsi, akkumulátor töltő gépkocsi telepítésére vonatkozó szabályok. 

14.4. Nem általános feladatok: az Ügyeletes tisztnél elhelyezett készenléti menetlevelek kezelése, 
vontatási előírások közúton, technikai biztosítás (menetoszlop, vagonírozás), különleges, ide-
iglenes technikai szolgálatok szolgálati intézkedésébe való bedolgozás. 

14.5. A tantárgy tananyagának gyakorlatorientált, komplex szakharcászati foglalkozás keretében 
történő feldolgozása (30 óra). 

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

 A tisztjelölt megismeri HM-ban alkalmazott technikai kiszolgálási rendszert; 



 A tisztjelölt képes végrehajtani a haditechnikai eszköz javításba adását, és képest azt dokumentál-
ni, intézkedni a különböző folyamatok végrehajtására; 

 A tisztjelölt megismeri a javító alegység felépítését, feladatkörét, és az általa végrehajtható felada-
tokat; 

 A tisztjelölt megismeri a speciális szaktechnikák (műhelygépkocsik) telepítését. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a 
14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok lega-
lább elégséges szintű megírása, a kiadott önálló feladatok megfelelő szintű elvégzése, valamint a 
tanórák minimum 70%-án való részvétel. Részvétel a komplex szakharcászati gyakorlaton. 

17. Az értékelés módszere: A zárthelyi dolgozat témáit a kötelező irodalmak anyagából, illetve az 
előadásokon elhangzott ismeretanyagból kell összeállítani. A dolgozat elégséges értékeléséhez 50 
% + 1 pontot kell teljesíteni. A dolgozatban teszt és esszé jellegű kérdések egyaránt szerepelnek. A 
vizsgajegy osztályzatát a szóbeli vizsgán elért eredmény adja, amelynek értékélése az ötfokozatú 
skálának megfelelő. 

18. Vizsgakövetelmények: kollokvium. A kollokvium a kurzus tananyagából történik, a kiadott felké-
szülési kérdések alapján. A tananyag szerves részét képezik a kijelölt kötelező irodalmon kívül a 
tantárgy előadásai során elhangzott ismeretek is. 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
- Gjmű/127 Gépjármű szolgálati utasítás. A MH kiadványa.  
- Ideiglenes kézikönyv a páncélos- és gépjárműtechnikai szakfeladatok végzéséhez. (MH PCGTSZF, 
Budapest, 1996.) 
- 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről.  
- 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról: Ált/23. 
A Magyar Honvédség szolgálati szabályzata. 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai-
nak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített 
rendfokozatokról. 
- 237/431. nyt. számú, a Magyar Honvédség főbb haditechnikai eszközei című kiadvány (MH ÖHP, - 
2011.) Melléklet a 20/2008. (HK 6.) HM utasításhoz 

- Ált/40. A Magyar Honvédség egységes iratkezelési szabályzata. 

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. 

 
Dr. habil Gyarmati József alezredes sk. 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 


