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Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HGEOB14 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A biztonság geográfiai alapjai B I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Basics of security geography 

4. Kreditérték: 2 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Nemzetközi biztonság- és 

védelempolitikai alapszak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Műveleti Támogató Tanszék, 

Katonaföldrajz és Térképész Szakcsoport 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Siposné Prof. Dr. 

Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 

8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

8.1. összes óraszám: 15 

8.1.1. Nappali munkarend: (9+6) 

8.1.2. Levelező munkarend: - 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: heti 2 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy BSc szinten kerül oktatásra. A tantárgy feladata, hogy a hallgatók megismerjék 

a biztonság és a földrajzi tér kapcsolatát, a geográfiai tényezők biztonságra gyakorolt hatását, 

megismerjék Földünk regionális körzeteinek a biztonságot befolyásoló azon földrajzi 

jellemzőit. Ezek megalapozzák a nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakos 

hallgatók szakmai felkészülését, alapul szolgálnak a geopolitikai, a geostratégiai 

ismeretszerzéshez, a napi politikai folyamatok elemzéséhez. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): 

The subject is taught at BSc level. The course is designed to allow students to become 

familiar with the relationship between security and geography, the impact of 

geographic factors on security, and to understand the geographic characteristics of the 

security of the Earth’s different regions. These are the basis for the professional 

preparation of international security and defense policy studies students, it serves as a 

basis for geopolitical, geostrategic knowledge and contributes to the analysis of daily 

political processes. 

11.Elérendő kompetenciák (magyarul): 

A hallgatók megismerik a biztonság és a földrajzi tér kapcsolatát, a geográfiai tényezők 

biztonságra gyakorolt hatását, megismerik Földünk regionális körzeteinek a biztonságot 

befolyásoló földrajzi jellemzőit, és elsajátítják a kapcsolódó alapfogalmakat és a 

topográfiai névanyagot. 
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12. Elérendő kompetenciák (angolul):  

Students learn about the relationship between security and geography, the impact of 

geographic factors on security, get acquainted with the geographic characteristics of 

the security of our Earth, and learn the related concepts and topographic names. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

14. A tantárgy tematikája (15 pontban): 

14.1. Bemutatkozás, a tantárgy tematikájának, bemutatása.  A számonkérés módjainak 

ismertetése. A biztonság és a földrajzi tér kapcsolata.  

14.2. A földrajzi tényezők és a biztonság kapcsolatrendszere, az egyes kontinensek 

természeti, társadalmi és gazdasági helyzete és összefüggése a biztonsággal.  

14.3. A természeti csapások, veszélyek hatásai, következményei és a kapcsolata a 

biztonsággal az egyes kontinensek (Európa, Ázsia, Afrika) példáján I. 

14.4. A természeti csapások, veszélyek hatásai, következményei és a kapcsolata a 

biztonsággal az egyes kontinensek (Közép-és Dél-Amerika, Ausztrália) példáján 

II. 

14.5. A világ globális problémái (energiahiány, vízhiány, nyersanyaghiány) és 

biztonsági konzekvenciái I. 

14.6. A világ globális problémái (túlnépesedés, demográfiai robbanás, éhínség, 

vándormozgalmak) és biztonsági konzekvenciái II. 

14.7. Zárthelyi ismeretszint felmérés 

15. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: Évente / 2. félév 

16. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 

távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Részvétel az előadások minimum 60 %-án. A zárthelyi dolgozat és az évközi 

tanulmány legalább elégséges értékeléssel történő teljesítése az előadások, a 

foglalkozások és a kötelező és ajánlott irodalom ismereteiből. 

17. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

17.1. Évközi feladat a kurzus elméleti tananyagához kapcsolódó tanulmány elkészítése 

a biztonság és földrajzi tér kapcsolatáról, a geográfiai tényezők biztonságra 

gyakorolt hatásáról, a Föld kontinenseinek, régióinak biztonságát befolyásoló 

földrajzi tényezők értékelése. 

17.2. Az alapfogalmak és a kapcsolódó topográfiai névanyag elsajátítása. 

17.3. Zárthelyi ismeretszint felmérés. 

18. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 

Részvétel az előadások minimum 60 %-án. A zárthelyi dolgozat és az évközi 

tanulmány legalább elégséges értékeléssel történő teljesítése az előadások, a 

foglalkozások és a kötelező és ajánlott irodalom ismereteiből. 

19. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

19.1. Kötelező irodalom:  

— Gazdag Ferenc: Biztonsági tanulmányok – biztonságpolitika, [Security 

Studies - Security Policy] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2011. 414 

oldal, ISBN 9786155057236 
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— Világföldrajz (Szerk. Tóth József), [World Geography] Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2010. 1486 oldal, ISBN 978 963 05 8948 2  

— Európa regionális földrajza [Regional Geography of Europe] (Szerk. Probáld 

Ferenc), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000. 580 oldal, ISBN 963 463 319 6 

19.2. Ajánlott irodalom:  

— Borsy Zoltán: Általános természetföldrajz, [Basics of Physical Geography] 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 832 oldal, ISBN 963 18 4460 9 (in 

Hungarian) 

— Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza. [Asia, australia, Oceania]ELTE Eötvös 

Kiadó. Szerk: Probáld Ferenc (in Hungarian) 

— Afrika és a Közel-Kelet földrajza [Geography of Africa and the Middle East] (Szerk. 

Probáld Ferenc), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. 395 oldal, ISBN 963 

463 588 1(in Hungarian) 

— Amerika regionális földrajza [Regional Geography of America] (Szerk. Probáld 

Ferenc), Trefort Kiadó, Budapest, 2005. 360 oldal, ISBN 9789634462972 (in 

Hungarian) 

— Gábris Gyula: Regionális természetföldrajzi atlasz, Európa [Regional 

Geographical Atlas, Europe] ELTE Eötvös Kiadó, Zalaegerszeg, (in 

Hungarian) 

 

Budapest, 2017. október 11. 

  

Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára 

tantárgyfelelős 

 


