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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HGEOB17 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Katonaföldrajz I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military Geography 

4. Kreditérték: 2 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Katonai logisztika alapképzési 

szak 

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+7) óra 

8.1.1. Nappali munkarend: 15 (8+7) óra 

8.1.2. Levelező munkarend: — 

8.2. Heti óraszám nappali munkarend: 1 óra 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

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

képzési kimeneti követelményekben meghatározott, a katonai logisztikai szakhoz 

kapcsolódó katonaföldrajzi ismereteket. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): 

The subject is taught at BSc level. The course is designed to enable students to master the 

military geographical knowledge related to educational output requirements of the 

military logistics. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): 

A hallgatók megismerik a katonaföldrajz helyét és szerepét a hadtudomány rendszerében, 

a tér katonaföldrajzi felosztását, a katonaföldrajzi tényezők általános hatását a katonai 

tevékenységekre. Megismerik a Kárpát-medence, a Balkán, a Magyarország és a 

környező országok katonaföldrajzi jellemzőit. Elsajátítják a kapcsolódó alapfogalmakat és 

a régióhoz kapcsolódó topográfiai névanyagot, és olyan képességet szereznek, amely 

hozzájárul egy adott ország, válságövezet, régió vagy kistérség önálló komplex 

katonaföldrajzi értékelésének elkészítéséhez. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul):  

Students will learn about the place and role of military geography in the military science 

system, division of the military geographic space, and the general impact of  military 

geographic factors on military activities. They learn about the military geography of the 

Carpathian Basin, the Balkans, Hungary and the neighboring countries. They acquire the 

related basic concepts and the topographical names associated with the region. They 
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acquire the ability to contribute to the independent complex military geographical 

evaluation of a country, a crisis zone, a region or a micro-region. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

14. A tantárgy tematikája: 

14.1. A tantárgy tematikájának, bemutatása.  A számonkérés módjainak ismertetése. A 

katonaföldrajz fogalma, helye és szerepe a hadtudomány rendszerében, a tér 

katonaföldrajzi felosztása, alapfogalmak  

14.2. MH geoinformációs támogatási doktrína, a katonaföldrajzi támogatás alapelvei, a 

támogatás rendszere (békeidőszak, válságreagáló és háborús műveletek)  

14.3. A Magyar Honvédség digitális térképészeti és katonaföldrajzi szakanyagai, MilGeo 

NATO STANAG-k áttekintése (CCM, RB etc.)  

14.4. A katonaföldrajz fejlődésének történeti áttekintése  

14.5. A katonaföldrajzi tényezők (általános földrajzi, természeti) hatása a katonai 

tevékenységekre I.  

14.6. A katonaföldrajzi tényezők (társadalmi tényezők, gazdasági, katonai tényezők) 

hatása a katonai tevékenységekre II.  

14.7. Magyarország és a környező országok általános katonaföldrajzi jellemzői I. 

(Ausztria, Szlovákia) 

14.8. Magyarország és a környező országok általános katonaföldrajzi jellemzői II. 

(Ukrajna) 

14.9. Magyarország és a környező országok általános katonaföldrajzi jellemzői III. 

(Románia) 

14.10. Magyarország és a környező országok általános katonaföldrajzi jellemzői IV. 

(Szerbia) 

14.11. Magyarország és a környező országok általános katonaföldrajzi jellemzői V. 

(Horvátország, Szlovénia) 

14.12. Gyakorlati feladat egy adott ország, régió vagy terület önálló komplex 

katonaföldrajzi értékelése  

14.13. Összegzés, zárthelyi  

15. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

évente / 5. félév 

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

távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Részvétel az előadások minimum 60 %-án, a gyakorlati foglalkozások 100 %-án. Az 

évközi feladat a kurzus elméleti tananyagához kapcsolódó, a hallgató által elkészített 

gyakorlati feladat, valamint a kurzus elméleti tananyagából a zárthelyi dolgozat legalább 

elégséges értékeléssel történő teljesítése az előadások, a kötelező és az ajánlott irodalom 

ismereteiből. 

17. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

Az évközi feladat a kurzus elméleti tananyagához kapcsolódó a hallgató által elkészített 

gyakorlati feladat, valamint a kurzus elméleti tananyagából a zárthelyi dolgozat legalább 

elégséges értékeléssel történő teljesítése az előadások, a kötelező és az ajánlott irodalom 

ismereteiből. 

18. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkéréséke módja, formája, típusa, 

vizsgakövetelmények): 
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18.1. Az évközi feladat a kurzus elméleti tananyagához kapcsolódó a hallgató által 

elkészített gyakorlati feladat.  

18.2. Az alapfogalmak és a kapcsolódó topográfiai névanyag elsajátítása; 

18.3. Zárthelyi dolgozat a kurzus elméleti tananyagából az utolsó tanórán. A dolgozat 

pótlására és javítására a vizsgaidőszak végéig két alkalom biztosított az oktató által 

meghatározott időpontokban. 

19. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

19.1. Kötelező irodalom [Required readings]  

— Geoinformációs támogatási doktrína, [Geoinformation support doctrine],(MH 

DOFT kód: FD 2.4 (1), Magyar Honvédség Kiadványa, 2014. Budapest, p. 69)  

— STANAG 2251 IGEO (EDITION 6) – Scope and presentation of military 

geographic information and documentation (MGID), 1999. p. 20. NATO 

kiadvány.  

— Siposné Kecskeméthy Klára: A katonaföldrajz alapjai [Basic of military 

geography] in: Tóth József (szerk.): Általános társadalomföldrajz II. kötet 

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.), 43-68. oldal, (in Hungarian) 

19.2. Ajánlott irodalom [Recommended readings] 

— Térképészeti és Katonaföldrajzi ismeret, tereptani oktatócsomag 1-5. [Mapping 

and Military Geography, Field Training Tutorial] MH GEOSZ 2012. 

— Világföldrajz, [World Geography]Szerkesztette: Tóth József, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 2010. p. 1486. (in Hungarian) 

— Bosznia-Hercegovina katonaföldrajzi atlasza: oktatási segédlet [Military 

Geographical Atlas of Bosnia and Herzegovina: Educational Guide] / Szerk. 

Szücs Attila [et al.] ; [közread. A] Magyar Honvédség Geoinformációs 

Szolgálat (2008) (in Hungarian) 

— Afganisztán katonaföldrajzi atlasza: oktatási segédlet [Military Geographical 

Atlas of Afghanistan: Educational Guide]/ [közread. A] Magyar Honvédség 

Térképész Szolgálat, Budapest, (2005). (in Hungarian) 

— Siposné Kecskeméthy Klára: A katonaföldrajz alapjai [Basics of Military 

Geography] (p. 157-173. In: Szemelvények a hadtudomány általános elmélete 

témakörben készített tanulmányokból, ZMKA kiadvány, Budapest, 1994. I. 

évfolyam, 2. szám – tanulmány) (in Hungarian) 

— Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza, [Socio-economic Geography of 

Hungary] Szerkesztette: Perczel György, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. 

p. 633, (in Hungarian) 

Budapest, 2017. október 1. 

 

 Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára 
 tantárgyfelelős 


