
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HFELB75 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai metodika IV. 7. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military Methodology IV. 7. 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 15+15 

5.2. heti óraszám: 1+1 

6. Kreditérték: 2 kredit 

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

évente/7. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

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

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Szelei Ildikó 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 a megszerzett pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek felhasználásával történő katonai-kiképzői felkészítése. A katonai kiképzés rendszerének, 

az alapkiképzés, az általános katonai kiképzés valamint a felderítő szakkiképzés feladatai 

megtervezésének a kiképzés vezetésének oktató módszertani feladatai, azok elméleti megismerése, 

a foglalkozásokra való felkészülés és foglalkozások levezetésének gyakorlása. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. A foglalkozásokra való felkészülés és azok vezetése. 15 ó 

14.1.1. A MH katonai kiképzési rendszere. A felderítő katonák békekiképzési rendszere. 

14.1.2. A kiképzés tervezésének alapjai. A felderítő aeg. kiképzésének alapjai. 

14.1.3. A kiképzési terv kidolgozása. A foglalkozásokra való felkészülés. A foglalkozásvezető 

feladatai. 



14.1.4. Foglalkozási jegy, levezetési terv elkészítése. 

14.1.5. A századnál rendszeresített kiképzési és egyéb okmányok, vezetésük. 

14.1.6. A célfelkészítés rendszere az MH-ban. 

14.2. Foglalkozások vezetése. 0/15 ó 

14.2.1. Foglalkozások vezetése a gyakorlatban. 

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

 A honvéd tisztjelöltek legyenek képesek a foglalkozások magas színvonalú megtervezésére, 

levezetésére; 

 A legmodernebb oktatási metodikák és technikák alkalmazására a kiképzői/oktatói tevékenységük 

során; 

 A többi tantárgyban tanultak alkotó módon történő alkalmazására, mint az elméleti-, mint a gyakorlati 

oktatásban; 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Zárthelyi dolgozatok az 

14.1-14.3 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok 

legalább elégséges szintű megírása, a kiadott önálló feladatok elvégzése, valamint az elméleti 

tanórák minimum 70%-án továbbá a gyakorlati tanórák 100%-án való részvétel. 

17. Az értékelés módszere: A beszámoló osztályzatát a négy tantárgyrészből külön-külön tett írásbeli, 

vagy szóbeli vizsgákon elért eredmények kerekített matematikai átlaga képezi. A bármely 

tantárgyrészből kapott elégtelen (1) osztályzat elégtelen (Nem Megfelelt - NMF) beszámoló 

osztályzatot jelent. Az ismételt vizsgán minden tantárgyrészből újra kell vizsgázni. 

18. Vizsgakövetelmények: beszámoló 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

- Tankönyv a felderítő hallgatók kiképzői felkészítéséhez. 185/250. 

- Felderítő szakkiképzési program. 

- 1381/499 Az elhatározás megalkotása. 

- 381/485 A hdm. f. biztosításának doktrínája. 

- 1381/486 A felderítés doktrínája. 

- 1381/487 A csapatparancsnokok. kézikönyve a felderítésre. 

- 1381/382 Szakkifejezések meghatározások szógyűjteménye. 

- 1381/406 Szövetségi összhaderőnemi doktrína. 

 



19.2. Ajánlott irodalom: 

- Az MH törzsszolgálati szabályzata 

- Aktuális kiképzési programgyűjtemény. 

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. Szelei Ildikó 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 

 

 


