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TANTÁRGYI PROGRAM 
 
A tantárgy kódja: HKHFKTA07 

 
A tantárgy megnevezése (magyarul): Lövész fegyvernemtörténet 

 
A tantárgy megnevezése (angolul): Infantry Branch History 

 
Kreditérték és képzési karakter: 

 
4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mérték: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet  
A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar 
 
Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Hadtörténelem, Filozófia- és Kultúrtörténeti Tanszék 
 
A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Négyesi Lajos ezds. 

egyetemi docens 
 
A tanórák száma és típusa 

 
8.1. össz óraszám/félév: 

 
8.1.1. nappali munkarend: 28 (30 EA + 0 SZ + 0 GY) 

 
8.1.2. levelező munkarend: - 

 
8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 

 

A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 
 

A lövész (gyalogos) fegyvernem történetének megismertetése a hallgatókkal. 
 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): 
 

To introduce students to the major events of the World and Hungarian military history and the 
processes leading to them. 

 

Elérendő kompetenciák (magyarul):  
tudása 

 
Átfogóan ismeri a nemzetközi − Európai Unió, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a 
továbbiakban: NATO), Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) − környezetben, 
háborús és békeműveleti helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való 
feladat-végrehajtás feladatait. 

 
Behatóan ismeri a harctevékenységi fajtákat, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek 
feladatait. 

 
Ismeri az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető feladatait. 

 
Átfogóan rendelkezik a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és 
harcanyagainak ismeretével. 

 
Részletekbe menően ismeri szakasz (század) szinten a műszaki-zárási, az erődítési-álcázási, és a 
robbantási alapismereteket. 

 
Rendelkezik korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel. 

 
Meghatározó  módon  rendelkezik  magabiztos  angol  katonai  szaknyelvi  kommunikációs 
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készségekkel. 
 

Ismeri a Magyar Honvédség haderőnemeinek felépítését és alkalmazásának elveit. 
 

Ismeri általánosan a szárazföldi haderőnem harcászati szintű összfegyvernemi kötelékek 
összhaderőnemi műveleti környezetben történő alkalmazási elveit. 

 

b) képességei 
 

Képes a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére, 
megszervezésére és vezetésére. 

 
Képes a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására. 

 
Képes más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre. 

 

c) attitűdje 
 

Vállalja és hitelesen képviseli szakterületét, a képesítése szerinti tevékenységeket és azok 
eredményeit. 

 
Elkötelezett fegyvernemi munkája eredményessége, hatékonysága iránt. 

 
Elkötelezett szakterülete etikai és jogi szabályainak betartására. 

 
Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai, fejlesztési eredmények 
megismerésére, befogadására, és törekszik saját tudásának megosztására. 

 
Érdeklődő a szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök iránt. 

 
Megérti az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, törekszik ennek megvalósítására, a folyamatos 
szakmai képzésre és általános önképzésre. 

 

d) autonómiája és felelőssége 
 

Beosztásából adódó önállósággal végzi az általános és speciális szakmai kérdések végiggondolását 
és adott tényezők és körülmények alapján történő kidolgozását, amely során széles látókörére, 
általános és szakmai műveltségére, valamint problémafelismerő és -megoldó készségére 
támaszkodik. 

 
Beosztásában, felelősségi és jogköréből adódóan önállóan tervezi és végzi szakmai tevékenységét. 

 
Beosztásából adódóan és azzal összefüggésben bekapcsolódik a tevékenységi körébe tartozó 
kutatásokba és fejlesztésekbe és a projektcsoportban a cél, illetve a célok elérése érdekében 
autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, 
képességeit. 

 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English): 
 

Knowledge: 
 

Comprehensive knowledge of tasks in international environment, (European Union, North Atlantic 
Treaty Organization ("NATO"), United Nations ("UN"), war and peacekeeping situations, in 
various religious, ethnic and cultural fields . 

 
Is thoroughly familiar with the types of combat activities and the tasks of combat related activities. 

 
Knows the basic tasks of combat support and combat support services. 

 
Comprehensive knowledge of the armaments, military equipment and war material of the platoon 
(company). 

 
Capabilities: 

 
Ability to plan, organize and conduct combat and combat-related activities of the subordinate. 

 
Is able to apply the necessary technical knowledge for the training of the platoon. 

 
Cooperation in work with other branch. 
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Attitude:  
Undertakes and credibly represents its area of expertise, the activities it has qualified for, and its 
results.  
He is committed to the efficiency and effectiveness of his military work. 

Committed to complying with ethical and legal standards in his/her own area of expertise.  
He/she is open to get to know and accept the professional, technological and development results 
related to his / her qualification and specialty, and seeks to share his / her knowledge. 

Interested in new methods and tools related to the field.  
Accept the importance of lifelong learning, pursues it, continuous vocational training and general 
self-education. 

 

Autonomy and responsibility: 
 

Has the autonomy of his/her or her position to think through and develop general and specific 
professional issues based on specific factors and circumstances, relying on his or her wide scope, 
general and professional literacy, and problem-solving and problem-solving skills. 

 
Plans and carries out his / her professional activities independently in his / her position, 
responsibility and authority. 

 
Involves, by virtue of and in connection with his / her position, in research and development within 
his / her field of activity and mobilizes his / her theoretical and practical knowledge and skills 
autonomously, in cooperation with the other members of the group, to achieve the goal (s). 

 
Előtanulmányi követelmények: nincs 

 
A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 
 

12.1. Szent László a lövészkatonák védőszentje 
 

12.2. Ókori görög, makedón és római gyalogság felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.3. Középkori hadseregek gyalogságának (a frankok, vikingek, normannok, oroszok, 

angol íjászok, itáliai és spanyol számszeríjászok) felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.4.Zárt rendben, hidegfegyverrel harcoló gyalogság kialakulása a lőfegyverek 

alkalmazásáig, felszerelésük, fegyverzetük és harceljárásuk 
 

12.5. Koraújkori lőfegyverrel felszerelt nyugati és keleti gyalogság felszerelése, fegyverzete 

és harceljárása 
 

12.6. A XVIII. századi gyalogság csapatnemei felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.7. A XIX. századi gyalogság felszerelése, fegyverzete és harceljárása (1789 – 1859) 
 

12.8. A XIX. századi gyalogság felszerelése, fegyverzete és harceljárása (1866 – 1914) 
 

12.9. Az első világháború gyalogságának felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.10. Rohamisták, légideszant, kerékpárosok és könnyűgyalogosok a két világháború 

között, felszerelésük, fegyverzetük és harceljárásuk 
 

12.11. A második világháború gyalogosainak felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.12. Az MN gépkocsizó lövész (1945-1960’) és a gépesített („nehéz”) lövész (1960’-

1995) katonáinak felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.13. A könnyű lövész koncepció (1996-2007) és MH missziós lövész katonáinak (2003-

napjainkig) felszerelése, fegyverzete és harceljárása 
 

12.14. Külföldi hadseregek lövész csapatnemeinek felszerelése, fegyverzete és harceljárása 

a második világháború után. 
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Description of the subject, curriculum 
 

12.1. Saint Ladislaus, the patron of Infantry soldiers 
 

12.2. Ancient Greek, Macedonian and Roman Infantry Equipment, Armaments and Military Tactics 
 

12.3. Equipment, weaponry, and tactics of medieval Infantry (Franks, Vikings, Normans, Russians, 
English archers, Italian and Spanish archers) 

 
12.4. The history of cold weapon equipped Mercenaries infantry until the use of firearms, their 
equipment, armaments and combat methods 

 
12.5. The history of firearms equipped eastern and western Mercenaries, their armament, 
equipment and combat methods 

 
12.6. The equipment, armament and combat methods of the 18th century infantry 

 
12.7. XIX. Century Infantry Equipment, Arms and Tactics (1789 - 1859) 

 
12.8. XIX. Century Infantry Equipment, Arms and Tactics (1866 - 1914) 

 
12.9. World War I infantry equipment, armament and tactics 

 
12.10. Assault troops, Airborn, Cyclists and Infantrymen befor the World War II, Equipment, 
Weapons, and Tactics 

 
12.11. Equipment, armament and Tactics of World War II infantry 

 
12.12. Equipment, Weapons and Tactics of the Hungarian Infantry (1945-1960 ') and Mechanized 
Infantry (1960'-1995) 

 
12.13. Light Infantry concept (1996-2007), equipment, weaponry and combat tactics of Hungarian 
Mission soldiers (2003 to date) 

 
12.14. Equipment, weaponry, and combat tactics of foreign Infantry troops after World War II. 

 
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 6. 

 
A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás 

pótlásának lehetősége: 3 hiányzás elfogadott, a távolmaradás pótlása az előadó által 
meghatározott feladattal teljesíthető. 

 
Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 
 

Legalább három oldalas kritikai elemzés megírása könyvészeti és elektronikus források 
felhasználásával az oktató által megadott, elektronikusan hozzáférhető hadtörténelmi tárgyú 
írásról, melynek tartalmaznia kell a vizsgált témához kapcsolódó legalább 5-5 tételből álló 
nyomtatott és elektronikus művek jegyzékét. Beadása elektronikus formában történik a 
hivatkozások követhető megjelenítésével. 

 
Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 
 

16.1.  Az aláírás megszerzésének feltételei: 
 

A tanórákon való részvétel, figyelembe véve az engedélyezett hiányzás mértékét, valamint a 
meghatározott követelmények szerinti esszé megírása. 

 
16.2.  Az értékelés: félévközi jegy. 

 
16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Legalább elégséges szintű félévközi jegy 

megszerzése. 
 
Irodalomjegyzék: 

 

17.1.  Kötelező irodalom: 
 

John Warry: A klasszikus világ hadművészete. Gemini, Budapest, 1995. 
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John Keegan: A csata arca: a közkatonák háborúja. Debrecen 2000.  
17.2.   Ajánlott irodalom: 

 
Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. század végéig.  

Budapest : ZMNE, 2001.  
Csikány Tamás: Magyarország hadügye 1715 és 1867 között: hadtörténelmi jegyzet / Budapest,  

ZMKA, 1995. 
Csikány Tamás: Az első világháború eseményei és hadművészete. Budapest, ZMNE, 2010 

 

Budapest, 2020. február 10. 
 

 

Dr. Négyesi Lajos ezds., PhD, 

egyetemi docens sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


