
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

 
TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: H760B07 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar hadtörténelem és katonai 

hagyományok 
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Hungarian military history and military traditions 

4. Kreditérték: 5 
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):  

9.1. összes óraszám: 60 óra (45 + 15) 
9.1.1. Nappali munkarend:  

9.1.2. Levelező munkarend:  

9.2. heti óraszám nappali munkarend:  
Magyar hadtörténelem és hadművészet történet 896-1989 
Magyar katonai hagyományok és honvédelem 896-1989 

10. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Magyar hadtörténelem és katonai 
hagyományok 896-1989 

11. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Hungarian military history from 896 to 
1989. Hungarian military traditions from 869 to 1989. 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul): Olyan szintű ismeretek átadása és készségek 
kifejlesztése, amelyek biztosítják, hogy a hallgató megismerje és reálisan értékelje a 
magyar hadművészet történetét, ismerje a magyar katonai hagyományokat, azokat 
elhelyezhesse európai kontextusban. 

13. Elérendő kompetenciák (angolul): Developing skills that allow the understanding 
and analyze the events in Hungarian military history. Knowing the Hungarian military 
heritage, and being able to place it in international context. 

14. Előtanulmányi kötelezettségek: Nincs 

15. A tantárgy tematikája: (15 pontban) 
15.1. Kalandozások, honfoglalás, Árád-kor 
15.2. Vegyes házi királyok, Hunyadiak 
15.3. A török berendezkedése és a császári hadszervezet 
15.4. A szigeti és a költő Zrínyi Miklós kora, tevékenysége 
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15.5. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 
15.6. A 18. századi háborúk 
15.7. A francia háborúk magyar vonatkozású eseményei 
15.8. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 
15.9. A dualizmus hadügyi kérdései 
15.10. Az 1. világháború és Magyarország 
15.11. A két háború közötti magyar hadügy 
15.12. Az 2. világháború és Magyarország 
15.13. Magyarország és a hidegháború 
15.14. A MH a rendszerváltás után 

16. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 5. félév 

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

18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: zh, kiselőadás 
19. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (a félév végi aláírás 

követelményei, a félév végi számonkéréséke módja, formája, típusa, 
vizsgakövetelmények): félévközi vizsga, szóbeli 

20. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 
20.1. Kötelező irodalom:  

1. A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király Béla - Veszprémy László. Budapest, 
2003. ( centuries of Hungarian military history.) 

2. Hermann Róbert: Kis magyar hadtörténet. Budapest, 2013. ( Hungarian military history.) 
3. Válogatás a magyar hadügy írásaiból. Szerk.: dr. Kocsis Bernát: Budapest, 1986. ( 

sampless of writings on Hungarian military.) 

20.2. Ajánlott irodalom:  
1. Magyarország az első világháborúban. Szerk.: Romsics Ignác. Budapest, 2011. ( Hungary 

in the first world war.) 
2. Magyarország a második világháborúban Szerk.: Romsics Ignác. Budapest,  2013. ( 

Hungary in the secound world war.) 

 


