NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: H760B06

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Hadtörténelem

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): Military history

4.

Kreditérték: 2

5.

A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): katonai vezető, alapképzési
szak

6.

Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtörténelem,
Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék

7.

A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:Prof. Dr. Csikány
Tamás ezredes tanszékvezető,egyetemi tanár MTA doktora

8.

A tantárgy oktatói: Németh Balázs tanársegéd

9.

A tanórák száma (előadás+gyakorlat): előadás heti 2óra, gyakorlat nincs
9.1. összes óraszám: 30óra
9.1.1. Nappali munkarend: Heti 2óra
9.1.2. Levelező munkarend:
9.2. heti óraszám nappali munkarend: 2óra
A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az egyetemes hadtörténet az ókortól
1989-ig
A tantárgy tananyagának leírása (tematika):
Egyetemes hadtörténet az ókortól 1989-ig
Egyetemes hadművészet az ókortól 1989-ig

10.A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Military history and history of the art of war
from the ancient times till 1989.
11.

Elérendő kompetenciák (magyarul): olyan szintű ismeretek átadása és készségek
kifejlesztése, amelyek biztosítják, hogy a hallgató megismerje és reálisan értékelje az
egyetemes hadművészet történetét az ókortól 1989-ig.

12.

Elérendő kompetenciák (angolul): Developing skills that allow the understanding of
international military history from the ancient times till 1989.

13.

Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs

14.

A tantárgy tematikája: (15 pontban)
14.1.

Az ókori Görögország és Makedónia

14.2.

Róma és a légió fejlődése

14.3.

A lovagkor

14.4.

A németalföldi szabadságharc és a 30 éves háború

14.5.

Az állandó hadsereg kialakulása és a metodizmus

14.6.

A porosz királyság és a 18. század háborúi, hadszervezete
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14.7.

A francia forradalmi háborúk

14.8.

Katonai elméletek a francia háborúk után

14.9.

Poroszország és a hadügyi forradalom a 19. század derekán

14.10.

Katonai elméletek az 1. világháború előtt, az 1. világháború

14.11.

Katonai elméletek az 1. világháború után

14.12.

A 2. világháború

14.13.

Helyi háborúk a 2. világháború után

15.

A tantárgy meghirdetésének
elhelyezkedése: 2. félév

gyakorisága/a

tantervben

történő

félévi

16.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke,
távolmaradás pótlásának lehetősége: maximum 3 hiányzás

17.

Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: kiselőadás, egy
szemináriumi dolgozat

18.

Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás
követelményei, a félév végi számonkéréséke módja, formája, típusa,
vizsgakövetelmények): félévközi vizsga, szóbeli

19.

Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

19.1.
Kötelező irodalom:
Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig (jegyzet) Szerk. Dr.
Füzi Imre, Zrínyi, 1986. ( development of universal and Hungarian art of war from antient
times till recent.)
Válogatás burzsoá hadtudományi írásokból. Dr. Kocsis Bernát. Budapest, 1985. ( samples
of burgouise military science.)
19.2.
Ajánlott irodalom:
John Keegan: Az első világháború. Budapest, 2010. ( The first world war.)
John Keegan: A második világháború. Budapest, 2008. ( The secound world war.)

