NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HFELB60
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Felderítő szakmai felkészítés 1.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Scouting professional training 1.
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai Vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz. óraszám: 46+6+8
5.2. heti óraszám: 4
6. Kreditérték: 6 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
6. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HFELB51 Felderítő harcászat alapjai
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti
Támogató Tanszék
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Forray László alezredes, egyetemi docens
12. A tantárgy oktatói: Dr. Forray László alezredes egyetemi docens, Holndonner Hermann alezredes,
egyetemi adjunktus, Német Tamás őrnagy egyetemi tanársegéd, Horváth Tamás hadnagy, külső
szakértők a szárazföldi haderőnem felderítő csapataitól és vezető szerveitől.
13. A tantárgy szakmai tartalma: A Világ és Európa katonai nagyhatalmainak valamint a környező
országok fegyveres erőinek felépítése és fejlesztésének irányai, hadiruházati formái csapatjelzései,
legalapvetőbb haditechnikai eszközei, a gyakorló hadrend felépítése logikája zászlóalj szintig, az
egyes szervezetek főbb összetevőit. A meghatározott ország csoport haderőinek felségjelzései,
rendfokozati és fegyvernemi jelzései, fegyvereinek, fegyverrendszereinek és főbb harci technikájának
típusai. A légierő haderőnem harceszközeinek főbb jellemzői, harcászat technikai adatai.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Az alegységek, egységek, szervezete főbb fegyverzete. (raj-dd). 20 ó
14.2. Magasabb egységek szervezete, főbb fegyverzete. (ho-hds). 20 ó
14.3. A légierő haderőnem harceszközeinek főbb jellemzői, harcászat-technikai adatai. Földi tel.
eszközök. repülőterek. 14 ó
14.3. Haditengerészeti erők, eszközök ismerete. 6
14.5. Zárthelyi dolgozat. Ellenőrzés, Szemenárium
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
− Rendszerező képesség; logikai képesség; összfegyvernemi szemlélet; összhaderőnemi szemlélet;
− Képesség: a harctéren megjelenő objektumok felismerésére, azonosítására, azok esetleges rongálásra
az objektumok várható tevékenységének a prognosztizálására.

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozat az 14.1.14.4 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább
elégséges szintű megírása, valamint a tanórák minimum 50%-án való részvétel. A zárthelyi dolgozat
maximális pontszám értéke 25 pont, ami 5 azonos súlyú, egyenként 5 pontos feladat hibátlan
megoldására adható. A részmegoldások pontértékét mindig az adott válaszok határozzák meg.
Amennyiben a dolgozatra kapott összes pontszám kevesebb, mint 13, a zárthelyi dolgozatot meg kell
ismételni.
A zárthelyi dolgozat értékelése:
25–23 pont 5 (jeles)
22-20 pont 4 (jó)
19-16 pont 3 (közepes)
15-13 pont 2 (elégséges)
17. Az értékelés módszere: Az évközi értékelés osztályzatát az év közben megírt zárthelyi dolgozatok
átlagának kerekített értékelése adja.
18. Vizsgakövetelmények: beszámoló
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
— AJP 2.0 Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína;
— A piros fél szervezete I. rész;
— A piros fél szervezete II. rész;
— APP-6 Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekhez;
— 21/31-585/2121/Tk.2. Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekben (NATO jelek).
— Dr. Forray László, Holndonner Hermann, Német Tamás: Idegen hadseregek haditechnikai
eszközei és harci alkalmazási elvei I-II. kötet.
19.2. Ajánlott irodalom:
— A MH Törzsszolgálati Szabályzata;
— 1381/487 A csapatparancsnokok kézikönyve a felderítésre;
— A harcterület felderítő előkészítése.
— A felderítés elvei és gyakorlata. MH DOFT kód: 11514. 2010.
— F2. Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. 2013.
— Ált 43. Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína. 2012.
20. 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

A tantárgyi program belső tartalmát módosítottam, a tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki
értekezlet 2016. 01. 21-én jóváhagyta.
(Dr. Forray László alezredes)
egyetemi docens
szakirányfelelős
A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2016. év 04. hó … nap
-----------------------------------------------------Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes
egyetemi docens, szakfelelős

