
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HFELB84 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Idegen hadseregek-ismerete IV.8. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Foreign Armies IV.8. 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30+15 

5.2. heti óraszám: 2+1 

6. Kreditérték: 3 kredit 

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

évente / 8. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Idegen hadseregek-ismerete IV.7 (HFELB74) 

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: megismertetni a hallgatókkal a Világ és Európa katonai 

nagyhatalmainak valamint a környező országok katonai stratégiáit, katonai doktrínáit fegyveres 

erőinek felépítését és fejlesztésének irányait, a gyakorló hadrend felépítésének logikáját az egyes 

szervezetek főbb összetevőit. A hallgatók az oktatás eredményeként legyenek képesek 

felismerni(azonosítani) a meghatározott ország csoport haderőinek felségjelzéseit, rendfokozati és 

fegyvernemi jelzéseit, fegyvereinek fegyverrendszereinek és főbb harci technikájának típusait.  

Legyenek képesek országok, szervezetek, szövetségek felderítő értékelésére szimmetrikus és 

aszimmetrikus körülmények között. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Más országok felderítő értékelése 10 ó 

14.1.1. A felderítő értékelés lépései módszerei 



14.1.2. Egy ország komplex felderítő értékelés 

14.1.3. Szeminárium 

14.1.4. Ellenőrző foglalkozás, 1. sz. zárthelyi dolgozat 

14.2. Szemben álló fél értékelése aszimmetrikus körülmények között 8/7 ó 

14.2.1. Az aszimmetrikus környezet sajátosságai 

14.2.2. A szemben álló fél értékelésének sajátosságai aszimmetrikus környezetben 

14.2.3. Link elemzés, módszere, folyamata, lépései 

14.2.4. Szeminárium 

14.2.5. Ellenőrző foglalkozás, 2. sz. zárthelyi dolgozat 

14.3. Válságrégiók elemzése  12/8 ó 

14.3.1. Történeti áttekintés a világ válsággócairól, a válságot okozó tényezőkről és a konfliktusok 

megoldásaiban a katonai szerepvállalásról 

14.3.2. A napjaink fontosabb konfliktusövezeteinek elemzése 

14.3.3. A Magyar Honvédség részvétele válságreagáló műveletekben, a missziók felderítő 

támogatása. 

14.3.4. Szeminárium 

14.3.5. Ellenőrző foglalkozás, 2. sz. zárthelyi dolgozat 

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

 A magas szintű elméleti tudás és rendszerező képesség az ország ismertető elkészítése területén; 

 más hadseregek katonáinak, haditechnikai eszközeinek felismerési képessége. 

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

14.1, 14.2, és 14.3 tantárgyrészekből, valamint évközi beadandó dolgozat legalább elégséges szintű 

megírása. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a zárthelyi dolgozatok legalább elégséges szintű 

megírása, valamint a tanórák minimum 60%-án való részvétel. 

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 vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás 

megszerzésének feltétele a kurzus során megírt zárthelyi dolgozatok, valamint a kiadott félévközi 

beadandó dolgozatok megfelelő szintre történő teljesítése adja. (A ZH ismétlésére a szorgalmi 

időszak utolsó hetében van lehetőség.) A vizsga a félév anyagából történő számonkérés írásos és 

szóbeli formában. 



18. Vizsgakövetelmények: Kollokvium (vizsga)  

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

 STANAG 2077 

 A harcterület felderítő előkészítése (Saját jegyzet) 

 952/44.  A délszláv országok biztonságpolitikája 

 734/505. Partnerség a békéért 

 21/31-585/2121/Tk.2. Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekben (NATO jelek) 

19.2. Ajánlott irodalom: 

 734/601. Horvátország biztonságpolitikája 

 734/602. Szlovén Köztársaság biztonságpolitikája 

 734/493. A világ, valamint az európai hatalmak katonapolitikája 

 734/311. NATO vezető szervei, stratégiája 

 734/95.   NATO stratégia  

 841/050. Világ és vezető európai hatalmak katonapolitikája 

 A Fegyverzet ellenőrzési Hivatal éves összefoglaló kiadványai 

 Interneten elérhető ország leírások 

 889/259 Oroszország és néhány kiemelt ország biztonságpolitikája, védelempolitikája. 

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 

 


