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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HFELB68 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Felderítő szakmai felkészítés 4. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Scouting professional training 4. 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz. óraszám: 15+45 

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, Horváth Tamás hadnagy külső szakértők a 
szárazföldi haderőnem kijelölt csapataitól és vezető szerveitől. 

13. A tantárgy szakmai tartalma: 

 Az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel rendelkező rendelkezők számára:  

- Megtanítani és elsajátíttatni a honvéd tisztjelöltekkel a Magyar Honvédségben rendszeresített 
alapejtőernyők technikai adatait, kezelésének rendszabályait, a tevékenység rendjét ejtőernyős 
ugrások végrehajtása során. Legyenek képesek nappal, egyszerű terepre, felszerelés nélkül 
ejtőernyős ugrások végrehajtására. A továbbképzés során legyenek képesek éjszaka, bonyolult 
terepre, teljes felszereléssel történő ugrás végrehajtására. 
Az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel nem rendelkező rendelkezők számára:  

- Megtanítani a speciális felderítő eszköz- és technikai ismeret alapjait. 
- Amennyiben a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság nem tud biztosítani légi 

járművet az ejtőernyős képzésre, akkor mindenki az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel nem 
rendelkező rendelkezők számára meghatározott tantárgyrészt teljesíti. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

Az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel rendelkező rendelkezők számára: 

14.1. Ejtőernyős elmélet. 

14.2. Ejtőernyő anyagismeret és hajtogatás. 

14.3. Földi előkészítő gyakorlatok. 

14.4. Ejtőernyős ugrások végrehajtása 

 



Az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel nem rendelkezők számára: 

14.5. Speciális felderitőeszköz ismeretek. 9 ó 

14.6. Szárazföldi, légi és vizi kijuttatási módok ismeretének elmélete és gyakorlata.  6/20 ó 

14.7. Gyakorlati foglalkozások végrehajtása terepen. 0/25 ó 

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

− Az oktatáson és a képzésen ki kell alakítani a jó csoportszellemet, az összetartozás érzését, az 
együttműködés zavartalanságának, a segítőkészségnek a magas fokát - azaz nevelni, példát mutatni 
is kell. 

− A használt ejtőernyős technika magas színvonalú alkalmazásának, kezelésének kialakítása. 

− Testi, erőnléti fejlődés, szellemi koncentráció növelése. 

− Az előírt különböző bonyolultságú ejtőernyős ugrások eredményes végrehajtása. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei, teljesítésének feltétele: 
a legalább megfelelő (2) szintű gyakorlati jegy elérése, valamint a tanórák minimum 80%-án való 
részvétel. 

A gyakorlati jegy három összetevőből áll: 

1. A kiképzésen történő szóbeli, írásbeli számonkérésre kapott osztályzatok átlagának egész számra 
kerekített értéke. 

2. A gyakorlati – elméleti vizsgáztatáson kapott osztályzatok átlagának egész számra kerekített értéke. 

3. Az előírt ejtőernyős ugrások végrehajtása. (Amennyiben a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság nem tud biztosítani légi járművet az ejtőernyős képzésre, akkor mindenki az 
„Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel nem rendelkező rendelkezők számára meghatározott 
tantárgyrészt teljesíti. 

17. Az értékelés módszere: A honvéd tisztjelölt tevékenységét a vizsgáztatásra kijelölt bizottság értékeli. 

18. Vizsgakövetelmények: beszámoló 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

— Forray László: Ejtőernyős kiképzés. (Elmélet); 

— Forray László: Ejtőernyős kiképzés. (Gyakorlat); 

— Dr. Forray László, Holndonner Hermann, Német Tamás: Felderítő szakmai felkészítés. 

19.2. Ajánlott irodalom: 

— Re/719. Ejtőernyők szerkezeti leírása és üzemeltetési utasítása II. kötet; 

— Re/1179. Ejtőernyők szerkezeti leírása és üzemeltetési utasítása VI. kötet; 

— Simóné, Dr. Ordódy, Kasza: Repülés motor nélkül; 

— A. A. Zsabrov: A repülés elmélete és technikája (gyakorlati aerodinamika); 

— Dombi Lőrinc: Selyemkupolák; 

— Tóth Lóránd: Ejtőernyők, siklószárnyak; 

— Tóth Lóránd: Ejtőernyős deszant. 



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. 03. 20. 

                                                                            ------------------------------------------------- 
Dr. Forray László alezredes  

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
 

A tantárgyi programot elfogadom: 

Budapest, 2015. év 03. hó 25. nap  

 

(Dr. Forray László alezredes) 
 egyetemi docens 

             szakirányfelelős 
 

 
 
 
A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet  2015. 03. 31-én jóváhagyta.  
 
 
 

Dr. Szabó Tibor  alezredes,  
tanszékvezető egyetemi docens 

 
A tantárgyi programot elfogadom:  

Budapest, 2015. év  04. 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 

 


