NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HFELB72
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Speciális felderítő ismeret IV.7.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Reconnaissance skills IV.7.
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 30+75
5.2. heti óraszám: 2+5
6. Kreditérték: 8 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/7. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HFELB65 Felderítő szakmai felkészítés 2.
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, Horváth Tamás hadnagy.
13. A tantárgy szakmai tartalma: A honvéd tisztjelöltek számára olyan korszerű elméleti és gyakorlati
ismeretek átadása, jártasságok és készségek kialakítása, amely birtokában képesek leendő
szakterületüket magas szinten művelni, a rájuk bízott szakmai feladatokat maradéktalanul
megoldani. A felderítési feladatok végrehajtásának és vezetésének megtanítása a normál
körülményektől eltérő hatások közepette.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Felderítő alegységek tevékenysége hegyi akadályok leküzdésekor. 6/24 ó
14.1.1. Hegyi akadályok osztályozása, hatásuk az összfegyvernemi harcra és a felderítésre
14.1.2. A felderítő alegység speciális hegyi felszerelései, azok alkalmazásának elmélete.
14.1.3. Témazáró szeminárium az 01-02 foglalkozás anyagából (zárthelyi dolgozat)
14.1.4. A felderítő alegység speciális hegyi felszerelései, azok alkalmazásának gyakorlata.

14.2. Speciális robbantási ismeretek. 12/19 ó
14.2.1. A felderítőszervek által végrehajtandó robbantási feladatok elmélete
14.2.2. Témazáró szeminárium az 01foglalkozás anyagából (robbantási vizsga)
14.2.3. Robbanótöltetek, robbantási hálózatok. A robbantás eszközeinek alkalmazása.
Robbanó hálózatok kiépítése (elektromos, nem elektromos)
14.2.4. Talajrobbantás
14.2.5. Fa, fém vasbeton elemek robbantása
14.2.6. Témazáró gyakorlati foglalkozás a 03-05 foglalkozás anyagából
14.3. Lőgyakorlatok végrehajtása. 2/12 ó
14.3.1. Lőelmélet, tüzelési fogások és szabályok
14.3.2. Lőelőkészítő komplex gyakorlati foglalkozás
14.3.3. Lőgyakorlatok végrehajtása
14.4. IED – Improvised Explosive Device – rögtönzött (házilag készített) robbanóeszköz, UXO –
Unexploded Ordnance – fel nem robbant hadianyag) ismeretek. 10/20
14.4.1. IED – Improvised Explosive Device – rögtönzött (házilag készített) robbanóeszközök
általános felépítése működése
14.4.2. IED – Improvised Explosive Device – rögtönzött (házilag készített) robbanóeszközök
típusai, azok jellemzői
14.4.3. Parancsnoki munka sajátosságai az IED – Improvised Explosive Device – rögtönzött
(házilag készített) robbanóeszközök (UXO – Unexploded Ordnance fel nem robbant
hadianyag) felderítésekor
14.4.4. Témazáró szeminárium az 01-03 foglalkozás anyagából (zárthelyi dolgozat)
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 A tisztjelölt megismeri a szárazföldi és légi felderítés harcászati szintű adatforrásainak
(csapatfelderítés és hazai értelmezését, alapelveit;
 A tisztjelölt képes elhelyezni a mélységi (különleges) felderítés, a harcászati hírszerzés (HUMINT),
a képfelderítés (IMINT) szerepét a felderítő rendszer tevékenységében;
 A tisztjelölt megismeri az adatforrások által alkalmazott adatszerzési technikák és az adatszerzési
tevékenységek vezetésének feladatait, rendszabályait;
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok az
14.1-14.2, valamint 14.4-14.5 tantárgyrészekből. Az aláírás, valamint a gyakorlati jegy
megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, a kiadott
önálló feladatok elvégzése, valamint a tanórák minimum 66%-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: A gyakorlati jegy értékét a fenti tantárgyrészből külön-külön tett írásbeli
zárthelyin (ZH) elért eredmények kerekített matematikai átlaga képezi. A bármely tantárgyrészből
kapott elégtelen (1) osztályzat elégtelen (1) gyakorlati osztályzatot jelent. A ZH dolgozat javítására a
szorgalmi időszak utolsó hetéig van lehetőség.
18. Vizsgakövetelmények: G(Z), gyakorlati jegy (része a spec. záróvizsga résznek)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
- AJP 2.0 Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína.
- A harcászati szintű katonai felderítés elmélete (E-jegyzet, Holndonner Hermann 2010.)
- Gerhard Buzek - A túlélés kézikönyve MH kiadványa, MH Szárazföldi és Kiképzési
Főszemlélőség, 1994., ZMNE könyvtár
- J-1300 Hadműveleti- és harctámogatás
19.2. Ajánlott irodalom:
- Nemes József mk. alezredes - A robbantás oktatásfogásai a katonai képzésben – egyetemi
tansegédlet, ZMNE Műszaki és katonaföldrajzi tanszék, 2001., ZMNE könyvtár.
- 1381/487 A csapatparancsnokok. kézikönyve a felderítésre.
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

