
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HFELB82 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Speciális felderítő ismeret IV.8. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Reconnaissance skills IV.8. 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30+45 

5.2. heti óraszám: 2+3 

6. Kreditérték: 5 kredit 

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

évente/8. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Speciális felderítő ismeret IV. 7. (HFELB72) 

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, Holndonner Hermann alezredes, Német Tamás 

őrnagy, Horváth Tamás hadnagy. 

13. A tantárgy szakmai tartalma: 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. 

Megtanítani és begyakoroltatni a hallgatókkal a felderítőszakasz (felderítőszerv)- parancsnok 

parancsnoki munkájának sajátosságait a speciális felderítési feladat végrehajtásának 

megtervezésekor, megszervezésekor és vezetésekor. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Felderítés különleges viszonyok között; 6 ó 

14.1.1.  A lakott települések, ipari körzetek, az urbanizáció hatásai a felderítésre 



14.1.2.  Az erdős- hegyes körzetek hatásai a felderítésre 

14.1.3.  A vízi akadályok hatásai a felderítésre 

14.1.4.  A sivatagi környezet hatásai a felderítésre 

14.1.5.  A téli alpesi környezet és akadályok hatásai a felderítésre 

14.1.6.  Témazáró foglalkozás a 01-05 foglalkozás anyagából. Zárthelyi dolgozat 

14.2. Speciális adatszerzési technikák; 10 ó 

14.2.1.  HUMINT komponens bemutatása 

14.2.2.  IMINT komponens bemutatása (UAV) 

14.2.3.  SIGINT komponens bemutatása 

14.2.4.  Különleges felderítés 

14.2.5.  A légierő komponens felderítő rendszere 

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. Ejtőernyős kiképzés / Harc és gépjárművezetés.  12 /33 

Tárgykör IV/A: Ejtőernyős kiképzés 

14.4.1. Ejtőernyős elmélet 

- Az ejtőernyős ugrások általános elméleti ismereteinek átismétlése. 

- Biztonsági rendszabályok, vészhelyzetek. 

- Az ejtőernyős ugrások üzemrendje.  

- Meteorológiai és fizikai hatások. 

- Veszélyhelyzetek és elhárításuk módjai. 

14.4.2. Földi felkészítés (felújító képzés) 

- A tevékenység gyakorlása az ejtőernyős kiképző szereken. 

- Fizikai erősítő/testnevelési foglalkozás. 

14.4.3. Ejtőernyős ugrások végrehajtása, hajtogatás 

   

Tárgykör IV/B: Harc- és gépjárművezetés 

14.4.4. Járművezetési ismeretek (elmélet) 

14.4.5. Járművezetés terepen  

14.4.6. Járművezetés közúton 

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

 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 szinergikus cselekvés és együtt működés képessége; 



 Speciális felderítő kijuttatási módok alkalmazásának képessége. 

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

14.1-14.2 tantárgyrészekből. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok 

legalább elégséges szintű megírása, valamint a tanórák minimum 60%-án való részvétel, a 

gyakorlati foglalkozások 90%-án történő részvételre. 

A zárthelyi dolgozat maximális pontszám értéke 30 pont, ami 5 azonos súlyú, egyenként 6 pontos 
feladat hibátlan megoldására adható. A részmegoldások pontértékét mindig az adott válaszok 
határozzák meg. Amennyiben a dolgozatra kapott összes pontszám kevesebb, mint 15, a zárthelyi 
dolgozatot meg kell ismételni. 

A zárthelyi dolgozat értékelése: 
30–27 pont 5 (jeles) 
26-23 pont 4 (jó) 
22-19 pont 3 (közepes) 
18-15 pont 2 (elégséges) 

17. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy osztályzatát a kurzus során megírt zárthelyi 

dolgozat, a lőgyakorlatok eredménye, valamint a gyakorlati foglalkozáson az értékelő tanárok által 

adott értékelése adja. (A ZH ismétlésére a szorgalmi időszak utolsó hetében van lehetőség.). A 

14.4 pontban meghatározott feladatokat az ejtőernyős alkalmasság függvényében a hallgatók 

meghatározott számú ejtőernyős ugrás végrehajtása, vagy a vezetési gyakorlaton elért eredménye 

határozza meg. 

18. Vizsgakövetelmények: G(Z), (része a spec. záróvizsgának) 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

 Forray László: Ejtőernyős kiképzés. (Gyakorlat). 

 Forray László: Ejtőernyős kiképzés. (Elmélet). 

 Gerhard Buzek - A túlélés kézikönyve MH kiadványa, ,MH Szárazföldi és Kiképzési 

Főszemlélőség, 1994., ZMNE könyvtár. 

 Gjmű./166-1.-2. A BTR-80páncélozott szállító harcjármű műszaki leírása és igénybevételi 

szakutasítása 1. és 2. kötet, ZMNE könyvtár. 

19.2. Ajánlott irodalom: 

 Tóth Lóránd: Ejtőernyők, siklószárnyak. 

 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 

 


