NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HFELB81
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A harcászati szintű katonai felderítés elmélete és
gyakorlata IV.8.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Tactical military intelligence IV.8.
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: 7 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/ 8. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HFELB71 A harcászati szintű katonai felderítés elmélete és
gyakorlata IV.7.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató
Tanszék
11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Boldizsár Gábor ezredes, 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 szárazföldi és légi felderítés harcászati szintű
adatforrásainak (csapatfelderítés; mélységi (különleges) felderítés; harcászati hírszerzés
(HUMINT); képfelderítés (IMINT) stb.) alkalmazási elveinek ismerete. Az adatforrások által
alkalmazott adatszerzési technikák és az adatszerzési tevékenységek vezetésének
ismerete. A felderítőszázad tevékenységének alapjai, alkalmazásának elvei, tevékenysége
nyugváskor (ÖPK- ben). A lövész (manőver) zászlóalj törzs, a lövész zászlóalj felderítő törzs
(S-2) részlegének felépítése, feladatrendszere a zászlóalj felderítő támogatásának
megtervezése-, megszervezése-, és vezetésekor. A lövész dandár felderítő (G-2)
részlegének feladatai, tevékenységének alapjai a dandár felderítésének megtervezése,

megszervezése és vezetésekor. A hadtest törzs a hadtest felderítő törzs (G-2) részlegének
felépítése, feladatrendszere a felderítő kötelékek szervezete tevékenysége. A felderítő
alegység /század-, szakaszparancsnok parancsnoki munkájának gyakorlása különböző
műveleti környezetben, vízi akadályok körzetében végrehajtott műveletek során.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A felderítőszázad- parancsnok tevékenységének alapjai, a parancsnok tevékenysége
nyugváskor (ÖPK- ben).
14.1.1. A felderítőszázadból képezhető felderítő szervek tevékenysége, a készenlét
fokozásának szabályai. A felderítőszázad- parancsnok készenlét fokozásával
kapcsolatos tevékenysége, okmányai, anyagi készletei és a készenlét
fokozásának sajátos feladatai.
14.1.2. A felderítőszázad általános és közvetlen felkészítésének szabályai, okmányai
a végrehajtás rendje. A századparancsnok feladatrendszere
14.1.3. A felderítő tartalék vezetésének, a felderítő szervek bevonásának, a felderítő
alegységek feltöltésének, kiegészítésének és anyagellátásának sajátos
szabályai
14.1.4. Témazáró szeminárium az 01-03 foglalkozás anyagából (zárthelyi dolgozat)
14.2. A lövész zászlóalj (ZHCS) törzse, a lövész zászlóalj felderítő törzs (S-2) részlegének
felépítése, feladatrendszere a zászlóalj felderítő támogatásának megtervezése,
megszervezése, és vezetésekor.
14.2.1. A zászlóalj törzs, a zászlóalj felderítő törzs (S-2) részlegének szervezete,
eszközei tevékenységének alapjai
14.2.2. A manőver zászlóalj alárendeltségében lévő különböző fegyvernemi felderítő
szakalegységek szervezete és tevékenységük alapjai
14.2.3. A manőver zászlóalj felderítésének megtervezése, megszervezése és
vezetése
14.2.4. Témazáró szeminárium az 01-03 foglalkozás anyagából (zárthelyi dolgozat)
14.3. A lövész dandár felderítő (G-2) részlegének feladatai, tevékenységének alapjai a
dandár felderítésének megtervezése, megszervezése és vezetésekor.
14.3.1. A gl. dandár felderítő (G-2) részlegének feladatai az egyes tisztek (tts)
feladatai, együttműködés a dandártörzsön belül
14.3.2. A dandár felderítésének megtervezése, megszervezése és vezetése
14.3.3. A dandár felderítő (G-2) részlegének okmányai azok tartalma és vezetésének
szabályi
14.3.4. Témazáró szeminárium az 01-03 foglalkozás anyagából (zárthelyi dolgozat)
14.4. Harcászati zárófoglalkozás: A felderítő alegység /század-, szakaszparancsnok
parancsnoki munkájának gyakorlása különböző műveleti környezetben, vízi akadályok
körzetében végrehajtott műveletek során.
14.4.1. A felderítő alegységek tevékenysége ÖPK- ben (biztosítási terv elkészítése, az
általános és közvetlen felkészülés rendszabályainak kidolgozása)
14.4.2. Parancsnoki munka a felderítési feladatok vételétől a készenlét eléréséig. A
felderítőszerv parancsnok harcparancsa
14.4.3. Parancsnoki munka a készenlét elérésétől a felderítési feladatok befejezéséig

15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését
célozza:
- Rendszerező képesség; logikai képesség; összfegyvernemi szemlélet;
összhaderőnemi szemlélet;
- A hierarchikus katonai szervezet elfogadásának képessége;
- 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 konfliktusok kezelésének képessége;
- 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: Zárthelyi
dolgozat az 14.1-14.3 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a
zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű megírása, valamint a tanórák minimum 50%án való részvétel, valamint a záró gyakorlati blokk teljesítése.
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: Gyakorlati jegy értékelését két összetevőből, az év közben megírt
zárthelyi dolgozatok átlagának kerekített értékeléséből valamint a gyakorlati foglalkozásokon
szerzett értékelések átlagának kerekített értékeléséből kell megállapítani úgy, hogy a
gyakorlati értékelés eredménye kétszeres súlyozással bír.
18. Vizsgakövetelmények: G(Z), gyakorlati jegy (része a spec. záróvizsga résznek)
19. Irodalomjegyzék:
1.1. Kötelező irodalom:
-

Dr. Forray László, Holndonner Hermann, Német Tamás: Idegen hadseregek
haditechnikai eszközei és harci alkalmazási elvei I-II. kötet. (kiadás alatt)
Dr. Forray László, Holndonner Hermann, Német Tamás: Felderítő szakmai ismeret.
(kiadás alatt)
E-jegyzet Holndonner Hermann: A Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő
rendszere működésének elemzése (NKE 2014.)
E-jegyzet Holndonner Hermann: A harcászati szintű katonai felderítés elmélete

-

(ZMNE 2010)
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína (HM HVK Műveleti Csoportfőnökség
2002.)
Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő Doktrína. 2. kiadás. 2013.
AJP 2.0 Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína;
A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész
szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd MH 2012.

1.2. Ajánlott irodalom:
-

AJP 2.0 Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína;
A katonai felderítés és a biztonság összefüggés elmélete Egyetemi jegyzet
(Budapest, 2003.);
A dandár támadása Egyetemi jegyzet (Budapest, 2000.);
A dandár védelme Egyetemi jegyzet (Budapest, 2001.);
Az összfegyvernemi harc alapjai Egyetemi jegyzet (Budapest, 1999.);
A harc elvei Egyetemi jegyzet (Budapest, 2000.);
A menet- ( Komjáthy Lajos Budapest, 2001.);
A védelmi harc alapjai. Egyetemi jegyzet (Budapest, 2000.);
A zászlóalj támadása. Egyetemi jegyzet (Budapest, 2000.);
A piros fél szervezete I. rész;
A piros fél szervezete II. rész;
952/71 A nyugvás és a nyugvásbiztosítás;
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).
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.);
Hadtest felderítő törzs parancsnoki munkasorrendjének vizsgálata (G2): tanulmány
/ [Héjja István, Holndonner Hermann, Füzesi Ottó] ; [szerk. Héjja István] ; [közread.
a] ZMNE Hadtudományi Kar Felderítő tanszék (2000);
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. Boldizsár Gábor ezredes.
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

