NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: HÖLHB50
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonai vezetői szak alapismeretek I. (felderítő modul)
3. A tantárgy megnevezése (angolul): (Military leadership basics I.)
4. A szak (ok) megnevezése (ahol oktatják): Katonai Vezetői alapképzési szak
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)
5.1. össz óraszám: 45+45
5.2. heti óraszám: 3+3
6. Kreditérték: 5 kredit
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
évente/5. félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: HÖSHB12 Harcászat II.
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Műveleti Támogató
Tanszék, Felderítő szakcsoport
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens
12. A tantárgy oktatói (felderítő modul): 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:
Doktrínális alapelvek. A felderítés horizontális és vertikális felosztásának rendszere; a felderítés alapelvei és funkciói; a felderítéssel szemben támasztott követelmények. Az összfegyvernemi egységek harcának felderítő támogatása. A katonai felderítés földi rendszerei. A felderítő
alegység (-szerv) parancsnok parancsnoki munkája. Az összfegyvernemi alegységek által alkalmazott adatszerzési technológiák (szakasz, század szint) A felderítő raj (felderítőszerv)- parancsnok parancsnoki munkájának sajátosságai a felderítési feladat vételétől a felderítés befejezése utáni tevékenységig.
Meghatározott ország haderőnemeinek felségjelzései, rendfokozati és fegyvernemi jelzései.
Fegyvereinek, fegyverrendszereinek és főbb harci technikájának típusai.
A felderítőszerv- parancsnok harcvezetői munkája (gyakorlati blokk).
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
14.1. A katonai felderítés földi rendszerei. (12 óra E)
14.1.1.Doktínális alapelvek. A katonai felderítés fogalma, feladata, tagozódása, fajtái,
felosztása. A katonai felderítés elvei, megvalósításuk lehetőségei. A harcászati felderítés fajtái, erői, szervezetei, eszközei, képességeik és a harcászati felderítés adatszerzési technikái (felderítési módok).
14.1.2. A felderítő katona, alegység (-szerv) feladatai a: figyelés, fülelés, átvizsgálás és járőrözés, lesállás, rajtaütés, vállalkozás, harcfelderítés, különleges felderítési

feladatok végrehajtása során.
14.1.3. Témazáró szeminárium az 01-03 foglalkozás anyagából.
14.1.4. Zárthelyi dolgozat.
14.2. Idegen hadsereg ismeretek. (33ó E)
14.2.1. Hadiruházati formák és jelzések.
14.2.2. Fegyverek, harcjárművek, harceszközök főbb jellemzői, harcászat-technikai
adatai.
14.3. Felderítő gyakorlati felkészítés (45ó GY)
14.3.1. Felderítőszervek vezetése.
15. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza:
- A szárazföldi 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.
- Idegen hadsereg ismeretek megalapozása.
- A gyakorlati feladatok normatív végrehajtásával a versenyszellem erősítése, személyes ambíciók felébresztése.
16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
Zárthelyi dolgozatok 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 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:
Az aláírás feltétele az év közben megírt zárthelyi dolgozatok legalább elégséges értékelése.
Javításra dolgozatonként 2-2 lehetőség van.
18. Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy (G)
19. Irodalomjegyzék:
19.1. 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.
19.2. Ajánlott irodalom:
- A Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő doktrínája (MH DOSZFT kód:11217)
- 4/306 A felderítő támogatás elvei és gyakorlata (MH DOFT kód:11514 HM HKF 2010.)
- 952/68A katonai szervezetek kompatibilitása. A harctevékenységi alapfogalmak
- 952/75 A támadás alapjai, a ZHCS támadó harca.
- 952/229 Az összfegyvernemi harc alapjai
- 952/240 A támadás alapjai
- 952/300A harc elvei
- J-1411Bevezetés a harcászat tantárgyba
- J-1300 Hadműveleti- és harctámogatás
- APP-6Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekhez;
- J-1467 A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata I.
- J-1468 A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata II.
- 952/94 Védelem különleges viszonyok között
- 952/97 A zászlóalj-harccsoport tevékenysége nem háborús művelet során
- 952/78 A város elleni támadóharc alapjai és a gl. dd. támadása város ellen
- J-1186 A válságkezelés ZMKA jegyzet.
- J-1215A válságok kialakulása, lehetséges formái és a válságkezelés alapjai
- J-1236 A fegyveres küzdelem és a békeműveletek támogatása
- J-1242A válságkezelés
- J-1274 A támogatás hadtudományi értelmezése
Makrai Tibor István: Túlélő suli I-II-III-IV. cikksorozat, Top Gun 1996/3., /4., /5., /6.
91 Budapest, Athenaeum Nyomda, I-96/3. 46-47. oldal, II-96/4. 27-29. oldal, III-96/5.
39- 43. oldal, IV-96/6. 40-43. oldal.
- Vámos Sándor őrnagy: A túlélés lehetőségei harchelyzetben I-II-III. cikksorozat,
Honvédelem, 1987. 4. 5. 7.
- Dr Forray László: Túlélés alapjai közép-európai viszonyok között. (kiadás alatt)
- Tóth Lóránt: Katonai túlélés. ZMNE. 2000.
- J-1284 APP-6 Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekhez
- J-1300 Hadműveleti- és harctámogatás
- 952/254 Harc és hadműveleti támogatás és biztosítás
- AJP 2.0 Szövetségi összhaderőnemi felderítő doktrína;
- J-1300 Hadműveleti- és harctámogatás.
- A MH Törzsszolgálati Szabályzata;
- 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. 03. 20.
Dr. Jobbágy Zoltán alezredes sk.
egyetemi docens, tantárgyfelelős

A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2015. év 03. hó 25. nap
(Dr. Forray László alezredes,)
egyetemi docens, szakirány felelős

A tantárgyi programot módosítás nélkül a tanszéki értekezlet 2015. 03. 31-én jóváhagyta.

Dr. Szabó Tibor alezredes,
tanszékvezető, egyetemi docens
A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2015. év 04. 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, szakirány felelős

A tantárgyi programot elfogadom:
Budapest, 2016. év 04. hó ……... nap
_____________________________________
Dr. habil Krajnc Zoltán alezredes
egyetemi docens, szakfelelős

