NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HLHTB38
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakmai szabályismeret (pc)
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Knowledge of professional rules
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/8. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Javító szakalegységek vezetése
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KLI Haditechnikai Tanszék
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Kende György, egyetemi tanár
12. A tantárgy oktatói: Gávay György Viktor százados
13. A tantárgy szakmai tartalma: A HTE-k ellátási és fenntartási anyagai. Anyagok felosztása,
utaltsági rendek. Anyagellátás, és igénylés. Az MH LEK működése, a pc és gjmű technikai anyagraktár működése. A logisztikai tiszt feladatai, jogosultságai.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A HTE-k ellátási és fenntartási anyagai.
14.2. Anyagok felosztása, utaltsági rendek.
14.3. Anyagellátás, és igénylés. Az MH LEK működése, a pc és gjmű technikai anyagraktár működése.
14.4. A logisztikai tiszt feladatai, jogosultságai.
14.5. A tantárgy tananyagának a béketámogató műveletek logisztikai támogatásának begyakorlására levezetendő szakharcászati foglalkozás keretében történő gyakorlatorientált feldolgozása
(15 óra).
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 A tisztjelölt megismeri a haditechnikai eszközök ellátáshoz és fenntartásához szükséges anyagok
körét;
 A tisztjelölt megismeri az anyagok felosztásának rendjét és képes anyagigénylés végrehajtására;
 A tisztjelölt megismeri a logisztikai tiszt feladatrendszerét és jogosultságait.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok a
14.1-14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás, valamint a félévközi jegy megszerzésének alapfeltétele a
zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, a kiadott önálló feladatok elvégzése, va-

lamint a tanórák minimum 70%-án való részvétel. Részvétel a Fourlog Logisztikai Kiképzés gyakorlati feladataiban.
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
félévközi jegyet az elért eredmények kerekített matematikai átlaga képezi. A bármely zárthelyi dolgozatból vagy beadandó feladatból kapott elégtelen (1) osztályzat aláírás megtagadást jelent.
18. Vizsgakövetelmények: félévközi jegy
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
- Gjmű/127 Gépjármű szolgálati utasítás. A Honvédelmi Minisztérium kiadványa, Budapest, 1987.
- Ideiglenes kézikönyv a páncélos- és gépjárműtechnikai szakfeladatok végzéséhez (MH PCGTSZF,
Budapest, 1996.)
- 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet a honvédségi járművek fenntartásáról.
- 102/2007. (HK 18.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről.
- 11/2011. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés a
„Normajegyzék a Magyar Honvédség szervezeteinek hadi és kiképzési felszereléssel történő ellátásához, üzemeltetéséhez” kiadásáról.
19.2. Ajánlott irodalom:
- 71/2011. (VI.30.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzésének eljárási rendjéről.
- 75/2008. (HK 15.) HM utasítás a HM vagyonkezelésében lévő hadfelszerelési anyagok selejtezéséről és selejtezési jogkörök gyakorlásáról.
- 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.
19.3. 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, 2016.09.21.
Prof. Dr. Kende György sk.
egyetemi tanár, tantárgyfelelős

