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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HLHTB07 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Üzemfenntartás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Maintenance System of 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+15 

5.2. heti óraszám: 1+1 

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
évente/5. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Logisztikai támogatás alapjai 

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

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Emeritus Dr. Turcsányi Károly, egyetemi tanár 

12. A tantárgy oktatói: Gávay György Viktor százados 

13. A tantárgy szakmai tartalma: Az igénybevétel folyamata (elrendelés, engedélyezés, igénybevé-
tel), szabályai (jogosultságok, felelősségi körök, ellenőrzés, az igénybevételre vonatkozó szabályza-
tok, szakutasítások), az igénybevétel okmányai, igénybevétel alatti események, (baleset, meghibá-
sodás). Igénybevétel fajtái. A HTE-k felosztása, besorolása. Rendszerbeállítás folyamata. Rend-
szerből kivonás, inkurrencia tárolás. A haditechnikai eszközök tárolása, a tárolás helye, módjai, a 
tárolás rendszere. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Az igénybevétel folyamata (elrendelés, engedélyezés, igénybevétel), szabályai (jogosultsá-
gok, felelősségi körök, ellenőrzés, az igénybevételre vonatkozó szabályzatok, szakutasítások), 
az igénybevétel okmányai, igénybevétel alatti események, (baleset, meghibásodás). 

14.2. Igénybevétel fajtái. A HTE-k felosztása, besorolása. 

14.3. Rendszerbeállítás folyamata. Rendszerből kivonás, inkurrencia tárolás. 

14.4. A haditechnikai eszközök tárolása, a tárolás helye, módjai, a tárolás rendszere. 

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

 A tisztjelölt megismeri az igénybevétel kompex folyamatát, szabályait; 

 A tisztjelölt képes végrehajtani egy igénybevételt, és intézkedni az igénybevétel során bekövetkező 
rendkívüli eseményekre; 

 A tisztjelölt megismeri a haditechnikai eszközök felosztási, besorolási rendjét; 

 A tisztjelölt megismeri a haditechnikai eszközök tárolási rendjét. 



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. 

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 dol-
gozatból 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 MH kiadványa.  
- Ideiglenes kézikönyv a páncélos- és gépjárműtechnikai szakfeladatok végzéséhez (MH PCGTSZF, 
1996.) 
- 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet a honvédségi járművek fenntartásáról. 
- 237/431 nyt.számú, a Magyar Honvédség főbb haditechnikai eszközei című kiadvány (MH ÖHP, 
2011.) 

19.2. Ajánlott irodalom: 
- 75/2008. (HK 15.) HM utasítás a HM vagyonkezelésében lévő hadfelszerelési anyagok selejtezé-
séről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról. 
- 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és 
társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosí-
tásának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól. 
- 11/2011. (HK 4.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés a 
„Normajegyzék a Magyar Honvédség szervezeteinek hadi és kiképzési felszereléssel történő ellátá-
sához, üzemeltetéséhez” kiadásáról. 

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. 

 
Prof. Emeritus Dr. Turcsányi Károly sk. 

egyetemi tanár, tantárgyfelelős 


