FEGYVER ÉS LŐSZERISMERET
I. A tantárgy jellemzői
Kódja:
Rövid neve:
Gondozója:
Felelőse:
Előadója:
Jellege:

EP-072-B
FEGYVERTAN
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Dr. habil. Sándor Gyula egyetemi docens
Dr. habil. Sándor Gyula egyetemi docens
A típusú a Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító és a
Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító
szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára
Oktatásának módja:
előadás + gyakorlat
Számonkérés módja:
Kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 1
Órakerete:
8 + 4 óra összesen
Önálló munka:
1 óra hetente (14 óra összesen)
Kredit értéke:
3
II. A tantárgy oktatásának célja
Megismertetni a hallgatókat a vadászfegyverrel, mint a vadgazdálkodás elengedhetetlen eszközével, annak
történeti fejlődésével a mai modern vadászfegyverek működésével, szerkezeti felépítésével. Bemutatni a
lőszerek fejlődését, működésüket, felépítésüket, típusaikat.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
A vadászfegyverek kialakulása, történeti fejlődése, rendszerezése. Az egyes részegységek kialakulásának és mai
szerkezeti megoldásainak részletes ismertetése. A legelterjedtebb vadászlőfegyver típusok részletes bemutatása.
Irányzéktípusok bemutatása különös tekintettel az optikai irányzékokra. A vadászlőszerek szerkezeti
felépítésének ismertetése, a különféle jelölések és méretezési technikák bemutatása. A lőszerballisztika
alapjainak bemutatása.
IV: A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Előtárgyak: Ráépülő tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglete
A tantárgy a hagyományos oktatási módszertant követi. Az előadások és gyakorlatok során a vizuális bemutatás
kapcsán kép és videó anyag segítségét használva, a folyamatos információ átadás és a hallgatóság
érdeklődésének felkeltése és megtartása a cél. A szabad előadások során a rendelkezésre álló oktatástechnikai
eszközök (projektor, video) kerülnek fölhasználásra.
VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
Az évközi ellenőrzés és számonkérés a képzés rendszeréből fakadóan nem kivitelezhető, így a hallgatói tudás
felmérése és értékelése az év végi számonkérés során szóbeli vizsga keretein belül történik.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén ismerjék az egyes vadászfegyver típusok részeit és működési mechanizmusait, a
különböző vadászlőszer típusokat, azok szerkezeti felépítését és ballisztikai jellemzőit, a fegyver és
lőszertartás és használat jogszabályi hátterét,
• jártasság szintjén tudják a fegyverek karbantartására, belövésére vonatkozó elméleti és gyakorlati
szabályokat,
•
ismereti szinten ismerjék a különböző fegyver- és lőszertípusok kialakulásának történeti hátterét.
VIII. Irodalom
Kötelező:
Náhlik András (2002): Fegyvertan és ballisztika. Egyetemi jegyzet. Sopron
Ajánlott:
Kovács Dénes (2003): Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak. Dénes Natúr Műhely
Kiadó. Budapest
Hardy József (1969): Vadászfegyverekről a vadászoknak. Műszaki Könyvkiadó. Budapest
Zoltán Attila (1981): Vadászfegyver és lőszerismeret I-II. Mezőgazdasági Könyvkiadó.
Budapest

IX. A minőségbiztosítás rendszere és módszere
A minőségbiztosítás záloga a hallgatói érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása és a számonkérés együttes
megjelenítése. Ezen kívül a tantárgy folyamatos aktualizálása és szemléltetési eszközeinek állandó bővítése,
részvétel tudományos konferenciákon, a szakirodalom nyomon követése.
X. Tananyag-fejlesztési politika:
A tananyag fejlesztésére több lehetőség is kínálkozik, egyrészt a meglévő és témához szorosan kötődő kép és
videó anyag bővítésével, másrészt a folyamatban lévő a szakirányú továbbképzési szak számára készülő jegyzet
megírásával és kiadásával.
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A VADÁSZATI KINOLÓGIA tantárgyi program melléklete
A) Előadások anyaga
Ssz.
Téma
1.
A fegyver és lőszertartás és használat jogszabályi háttere
2.
A vadászfegyverek kialakulása és történeti fejlődése, fegyvertípusok
3.
Csőgyártás, a golyós és sörétes cső, csőkötések
4.
A lakat- és a zárszerkezet
5.
Az agyazás, felületkezelések a vadászfegyver karbantartása
6.
A vadászlőszerek kialakulása, szerkezeti felépítésük, méretezésük
Összesen

Óra
2
1
1
1
1
2
8

Összesen

Óra
2
2
4

B) Gyakorlatok anyaga
Ssz.
Téma
1.
Sörétes fegyverek gyakorlati ismertetése, karbantartásuk
2.
Golyós fegyverek gyakorlati ismertetése, karbantartásuk

