NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HFELB88A
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vizi akadályok felderítése.
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Waterborne operations.
4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai Vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 0+30
5.2. heti óraszám: 3
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: Nincs.
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: A felderítő specializációú hallgatók részére 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. A felderítőszakasz (felderítőszerv)- parancsnok
parancsnoki munkája sajátosságai a speciális felderítési feladat végrehajtásának megtervezése,
megszervezése és vezetése folyamatában.
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. Felderítő alegységek tevékenysége vízi akadályok felderítése és leküzdésekor;
14.1.1. Vízi akadályok osztályozása, hatásuk az összfegyvernemi harcra és a felderítésre

14.1.2. A felderítő alegység speciális felszerelései, azok alkalmazásának elmélete vízi akadályok
felderítése- és leküzdésekor
14.2. Felderítő alegységek tevékenységének gyakorlása.
14.2.1. Folyó előterének, a folyómeder felderítésének (mederszelvényezés)gyakorlása és a vízi
akadály műszaki paramétereinek megállapítása
14.2.2. Szükségátkelő-eszközök készítése, használatuk szabályai
14.2.3. Rendszeresített eszközök használatának gyakorlása a vízi jártasság kialakítása
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
 A felderítő specializációú képzés követelményeihez igazodó speciális fogások elsajátítása és
gyakoroltatása;
 A harctéren tevékenykedő felderítő katona életképessége megóvásának és mozgásának
alapszabályai, gyakorlati fogásai különleges terep- és klimatikus viszonyok között vizek közelében.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az aláírás
megszerzésének alapfeltétele a az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való részvétel, a
gyakorlati fogások elsajátítása, valamint a folyamatos fegyelmezet és kreatív feladatmegoldás.
17. Az értékelés módszere: Az aláírás megszerzésének a feltétele a gyakorlati foglalkozásokon való
aktív, fegyelmezett és kreatív részvétel.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy.
19. Irodalomjegyzék:
19.1. Kötelező irodalom:
 Harcászati kézikönyv szakaszparancsnokoknak és szakasz vezénylő tiszthelyetteseknek MH
Műveleti Központ 2010.
 Az általános katonai kiképzés kézikönyve 1.2. kötet HM HKF 2007.
 Gerhard Buzek - A túlélés kézikönyve MH kiadványa, MH Szárazföldi és Kiképzési
Főszemlélőség, 1994., ZMNE könyvtár.
19.2. Ajánlott irodalom:
 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

