
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HFELB22A  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcászati komplex foglalkozás 6ny (Nyári kihelyezés) 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Complex Field Training Excercise 6ny (SUMMER). 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 20 

5.2. heti óraszám: 2  

6. Kreditérték: 0 kredit 

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

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek:  

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Forray László alezredes, egyetemi docens  

12. A tantárgy oktatói: Dr. Forray László alezredes, Holndonner Hermann alezredes, Német Tamás 

őrnagy egyetemi tanársegéd, Horváth Tamás hadnagy, a NKE HHK kijelölt oktatói. 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók számára korszerű elméleti, gyakorlati ismeretek átadása. 

Biztosítani a harcászati tanulmányok folytatásához szükséges ismereteket. Integráló tantárgy. 

A hallgatók számára korszerű elméleti, gyakorlati ismeretek átadása. Megismertetni az alegység helyét, 

szerepét az összfegyvernemi harcban, a légierő műveleteinek alapjait, valamint a kisalegységek harci- 

és harci kiszolgáló támogatásának rendszerét. A lövészalegység (hjmű. kez. szem., raj) tevékenységének 

alapjait a harcmezőn az alegység harcának végrehajtásakor. Az nem háborús katonai műveletek harci 

támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető ismeretének oktatása, végrehajtása. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Elméleti foglalkozások. 

14.2. Műszaki ismeretek. 

14.3. CBRN védelem alapjai. 

14.4. Tereptani ismeretek (komplex foglalkozás). 

14.5. Komplex harcászati foglalkozások (begyakorlás). 

14.6. Komplex harcászati foglalkozások (éles végrehajtás). 

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

 Rendszerező képesség; logikai képesség; összfegyvernemi szemlélet; összhaderőnemi szemlélet; 

 A konfliktusok kezelésének képessége;  



 Túlélő képesség az aszimmetrikus műveleti körülmények között. 

 Képesség a harctéren megjelenő objektumok felismerésére, azonosítására, azok esetleges 

rongálásra az objektumok várható tevékenységének a prognosztizálására. 

 Gyors helyzet felismerési és döntési képesség. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:  

A tanórák minimum 80%-án való részvétel, valamint az integrált gyakorlati blokk teljesítése. 

17. Az értékelés módszere: A honvéd tisztjelölt tevékenységét a tanszékvezető (specializációfelelős) 

által kijelölt személy, illetve az alegységparancsnoka értékeli: a gyakorlati foglalkozások feladatainak 

megfelelő szintű, fegyelmezett és kreatív végrehajtását. 

18. Vizsgakövetelmények: A (KR9) aláírás megszerzése 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

- A952/322  A menet; 

- J-1186    A válságkezelés ZMKA jegyzet; 

- J-1215    A válságok kialakulása, lehetséges formái és a válságkezelés alapjai; 

-  J-1236    A fegyveres küzdelem és a békeműveletek támogatása; 

- J-1300    Hadműveleti- és harctámogatás; 

- J-1467    A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata I.; 

- J-1468    A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata II.; 

- J-1315   A békefenntartás és a NATO béketámogató műveletek kialakulása és fejlődése (Mü. tsz.); 

- J-1354    A koszovói válságkezelés elemzése és a légi hadművelet végrehajtása; 

- A menet- (Komjáthy Lajos Budapest, 2001.); 

- A piros fél szervezete I. rész; 

- A piros fél szervezete II. rész; 

- E-jegyzet A harcászati szintű katonai felderítés elmélete; 

- APP-6 Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekhez; 

- 21/31-585/2121/Tk.2. Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekben (NATO jelek). 

19.2. ajánlott irodalom: 

- Az általános katonai kiképzés kézikönyve 1. és 2. kötet (Nyt. szám: 4/244. HM Hadműveleti és 

Kiképzési Főosztály 2008.); 

- Harcászati kézikönyv (Nyt. szám: 18/761, MH Műveleti Központ 2010.); 

 Szabályok elfogadásának képessége; 

 A szinergikus cselekvés és együtt működés képessége; 

 A kollektív, megosztott vezetésben való részvétel képessége; 

 A verbális kommunikáció képessége a feladatvégzés során; 

 A segítségnyújtás képessége; 

 A harctevékenységi fajtáinak továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységeknek ismerete; 

 A katonai alegység (harcjármű kezelőszemélyzet, raj, szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudás 

és jártasság; 

 Az nem háborús katonai műveletek harci támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető 

ismerete; 

https://olibx.zmne.hu/cgi-olib91/w207.bat?session=924469075&infile=&sobj=1635&cgimime=application%2Fpdf


- A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata (2012.); 

- 1381/487 A csapatparancsnokok. kézikönyve a felderítésre; 

- Ranger Handbook (SH 21-76, United States Army, Fort Benning 2000.); 

- COIN Handbook (FM 3-24, Headquarters Department of the Army, 2006.); 

- A harcterület felderítő előkészítése; 

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, 2015. 06. 13. 
Dr. Forray László alezredes. 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
 
 
 
 
 
 

A tantárgyi programot elfogadom: 

Budapest, 2015. év 06. hó 13. nap  

 

(Dr. Forray László alezredes) 
 egyetemi docens 

             szakirányfelelős 
 

 
 
 
A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet 2015. 06. 22-én jóváhagyta.  
 
 
 

Dr. Szabó Tibor  alezredes,  
tanszékvezető egyetemi docens 

 
A tantárgyi programot elfogadom:  

Budapest, 2015. év  07. hó  …  nap 

 
 

 Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes 
egyetemi docens, szakfelelős 

 
 


