
 

Counter Terror Képzés 

Célunk:  

Ennek az egyedülálló képzésnek a fő célja a katonai/rendvédelmi személyek és 

biztonsági személyzet felkészítése. Valamint betekintést nyújt civilek számára a 

terrorelhárító képzésbe. 

A Terrorelhárítás tanfolyam egyedülálló szaktudással vértezi fel a résztvevőket, 

amelyet oktatóink a világ terrorellenes műveleteinek területén halmoztak fel. A 

„Kis Mogadishu” taktikai tréning faluban és a lőtéren a valós környezeti 

feltételek felhasználásával, valós forgatókönyvek, scenariok, alkalmasak a 

terrorelhárító kiképzés szimulációjára. Még valósághűbb, realisztikusabb a 

tréning. Ebben segít Mogadishu kiképző falu, az 5 pályás lőtér komplexum, a 

Torony, Hangár, sport- és gyakorlópályák. 
  

Időtartam: 7 nap, érkezés egy nappal korábban, hazautazás a kurzus utáni napon. 

Dátum: 2022. Július 25 és 31-e között. 

Helyszín: ESA Training Facility, Wlosciejewki 9a, Książ Wielkopolski gmina 63-130., 

Poland 

Fegyverzet: Glock 17/19, AR-15, AK platform, AKSU-74, Shotgun, APC 9mm, FX 

Simunition 

Lőszer:  

Körülbelül: 

5,56 mm – 300 rds. 

7,62 – 200 rds. 

9mm – 100 rds.  

9mmFX – 100 rds. 

5,56 mm FX – 100 rds. 

 

(a kurzustól/hallgatók előmenetelétől függ) 

 

 

Metódusok: Ezen a kurzuson a tanulók 90%-ban gyakorlati képzést kapnak Mogadishuban, 

és a lőtéren. Az ESA Képző Központban történik az oktatás, használva az ESA felszerelését, 

helyszíneit. 



 

 

Előképzettség, követelmények: Ez a tanfolyam korábbi fegyveres képzést és/vagy 

tapasztalatot igényel, katonai, rendvédelmi múlt, tapasztalat. A kurzuson való részvétel előtt a 

jelöltnek el kell végeznie a kombinált lőfegyverek, taktikai karabély vagy PMC 

tanfolyamokat az ESA-nál. 

 

Felszerelés: Taktikai öltözet, taktikai erős öv, bakancs, időjárásnak megfelelő öltözet. 

Topics / Témák 

 Overview of Global Terrorism 

 Threat assessment and risk analysis 

 Risk analysis and prevention 

 Advanced Firearms Training – Live Fire contact Drills 

 Under stress shooting drills 

 Activities in the urban areas Black Tactics/ CQB Combat and Hostage 

 Training in the use of firearms in the difficult circumstance – Laser/light/no light/NBC 

Mask 

 Training on the use of rope access techniques in action CQB 

 Inspection and detention of people in vehicles/shooting from Vehicle 

 MOE techniques of forcing obstacles/ Tactics, Techniques, and Procedures – 

Breaching Techniques 

 Emergency response hostage – resistance to interrogation (questioning, stress 

positions) part of SERE 

 Training in response to incidents of Active Shooter – Run/Hide/Fight 

 Low Light No Light Shooting,  

 Military Squad Movement Formations & Techniques, 

 Rappelling rope tactics,  

 Force on force drills with FX ammunition 

 

Egyéb részletek: A kurzus nyelve angol, az instruktorok angolul oktatnak, de a csapatban 

ott vagyunk többen, akik segítenek fordítani is. Ez egy nagyon összetett képzés, ezt többször 

kihangsúlyozzuk. Haladó résztvevőknek. A helyek limitáltak a képzés jellege miatt. Fontos 

időben foglalni a helyet. Ehhez szükséges a regisztrációs papír, útlevél, önéletrajz, tiszta 

erkölcsi megküldése, valamint a foglaló befizetése. 

Utazás: Egyéniben is megoldható, vagy csoportosan kisbusszal, jelentkezéskor 

megbeszélendő. Extra költség, nem tartalmazza a kurzus díja.  



 

A repülővel érkezőket az ESA transzportja felveszi a Poznan Lawica Reptérről, a kurzus díja 

tartalmazza ezt.  

 

Szállás és ellátás: ESA Képző Központban, napi háromszori étkezés, teljes ellátás a 

kurzus árában.  

 

Welcome Pack:  
- egyedi, a kurzusra készített ESA Close Protection, hosszú ujjú póló 

- ESA kerámia bögre 

- ESA es egyedi patch-ek 

- Angol veterán kávé 

- ESA kurzus katalógus 

 

A kurzus ára 1700 EUR, csak az ESA Hungary Civil-nek kialakítva.  
 

Jelentkezés feltételei:  
- Angol és/ vagy magyar nyelvű önéletrajz 

- Tiszta erkölcsi igazolás scannelve, eredetit mindenki hozza majd magával 

- Kitöltött jelentkezési lap 

- Scannelve /fotó útlevél vagy személyi  

- Az előleg (min. 300 euró) befizetése az ESA-nak, ennek igazolása megküldve PDF-ben. 

 

Természetesen ezek kezelése zárt rendszerben történik az ESA Wroclaw-i központjában, 

adatokat harmadik félnek nem adnak ki. 

 

További részleteket a jelentkezőknek megküldjük. 

 

 
ESA Hungary Civil  
 

Facebook. eusecahungary 

Insta: @euseca_hungary @ kris.cpu @cpu_worldwide 

Mail: kris@euseca.com 

info@esahungarycivil.hu 

Mobile: +3630 5227928 (Hungarian) and +44 07843 192949 (UK) - both whatsup. 

 



 

Counter Terror Course 

 

Date: 25-31/07/2022 

 

Duration: 7 Days 

Location: ESA Training Facility, Wlosciejewki 9a, Książ Wielkopolski gmina 63-130., 

Poland 

Arrival / Departure: Earlier one day and later one day we can go home. 

Course info 

The main target of this unique training is to prepare military / law enforcement 

individuals and security personnel. 

Counter Terror course will expose the participants to unique expertise, which 

was accumulated by our Instructors in the territory of counter-terror operations 

around the world. The total environmental conditions in our tactical training 

“Little Mogadishu” and Shooting Range is a Real Scenario and is most suitable 

for the simulation of counter-terror training. 

Weapons 

Carbine 

AR-15  

AK platform  

AKSU-74 

SHOTGUN 

Pistol 

GLOCK-19 

GLOCK-17 



 

Submachine 

APC-9 

FX Simunition Conversion Kit. 

 

Ammunition 

Approximatelly:  

5,56 mm – 300 rds. 

7,62 – 200 rds. 

9mm – 100 rds.  

9mmFX – 100 rds. 

5,56 mm FX – 100 rds. 

(depends on course/students progress) 

 

Methods 

This Course will be taught with use of theoretical and practical exercises. The lectures will be 

conducted in classroom and on the shooting range. The Course will be given on the ESA 

Training Center with the use of ESA equipment. 

Skill prerequisits 

This Course requires earlier training and/or experience in the subject. Candidate should 

complete Combined Firearms or PMC course prior attanding this course. The ESA accepts 

active or former Law Enforcement or Military personel to attand this training. The ESA will 

accept current MSO or PMC operatives. Applicants need to present valid criminal record 

check or its equivalent. 

Required gear 

Tactical Belt 

Tactical/Outdoor boots 

Clothing appropriate for climate and conditions 

Shooting glasses 

Shooting ear protection like earmuffs, earplugs 

Topics 

 Overview of Global Terrorism 



 

 Threat assessment and risk analysis 

 Risk analysis and prevention 

 Advanced Firearms Training – Live Fire contact Drills 

 Under stress shooting drills 

 Activities in the urban areas Black Tactics/ CQB Combat and Hostage 

 Training in the use of firearms in the difficult circumstance – Laser/light/no light/NBC 

Mask 

 Training on the use of rope access techniques in action CQB 

 Inspection and detention of people in vehicles/shooting from Vehicle 

 MOE techniques of forcing obstacles/ Tactics, Techniques, and Procedures – 

Breaching Techniques 

 Emergency response hostage – resistance to interrogation (questioning, stress 

positions) part of SERE 

 Training in response to incidents of Active Shooter – Run/Hide/Fight 

 Low Light No Light Shooting,  

 Military Squad Movement Formations & Techniques, 

 Rappelling rope tactics,  

 Force on force drills with FX ammunition 

 

Welcome Pack 

If you want to order write an email. Welcome Pack price: 50 euros 

 ESA ceramic mug 

 Various patches (ESA patch and a few other team patches) 

 English veteran coffee 

 Unique course ESA long sleeve t-shirt (extra can be ordered) 

 Course catalogue 

Course price: 1700 euro 

 

Other details 
The language of the course is English. This is a very complex training, this is emphasized 

several times. Places are limited due to the nature of the training. It is important to book a 

place on time. This requires the sending of the registration paper, passport, CV, clear moral 

standards and payment of the deposit. 
 

Travel  



 

Can be arranged individually or by group bus, to be discussed at check-in. Extra cost, not 

included in the course fee. Airport transfer from Poznan Lawica Airport is included the course 

price. 

 

Accommodation and board: ESA Training Center, three meals a day, full board 

included in the course price. 

Course prices includes accommodation and food for a complete training 

Join Us! 

 
Application conditions: 
- Curriculum vitae in English and / or Hungarian 

- Pure moral proof scanned, original will be brought by everyone 

- Completed application form 

- Scanned / photo passport or personal 

- Payment of the advance (min. EUR 300) to ESA, proof of which is sent in PDF. 

 

Of course, they are handled in a closed system at ESA's headquarters in Wroclaw, no data is 

disclosed to third parties. 

 

Further details will be sent to applicants. 

 

 

ESA Hungary Civil 
 

Facebook. eusecahungary 

Insta: @euseca_hungary @ kris.cpu @cpu_worldwide 

Mail: kris@euseca.com 

          info@esahungarycivil.hu 

Mobile: +3630 5227928 (Hungarian) and +44 07843 192949 (UK) - both 

whatsup. 

 


