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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: HÖLHB61 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): NATO tanulmányok 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): NATO Studies 

4. Kreditérték: kritérium feltétel, aláírás megszerzése kredit nélkül 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Katonai vezetői szak BSc 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: HHK/Műveleti Támogató 

Tanszék/Katonaföldrajz és Térképészet szakcsoport 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Siposné dr. Kecskeméthy 

Klára, egyetemi tanár  

8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

8.1. összes óraszám: 20 (14+6) 

8.1.1. Nappali munkarend: 20 (14+6) 

8.1.2. Levelező munkarend: - 

8.2.heti óraszám nappali munkarend: 2 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy BSc szinten kerül oktatásra. A tantárgy oktatásának célja megismertetni a 

hallgatókkal a NATO megalakulásának előzményeit, körülményeit, a politikai-katonai 

szövetség történetét napjainkig. Célkitűzés napjaink hatalmi viszonyrendszerei geopolitikai, 

geostratégiai jellemzőinek, a Szövetség értékeinek és érdekeinek, a partnerségi kapcsolatainak 

(PfP, MD, ICI, stratégiai és globális partnereinek) bemutatása. További cél a NATO 

válságkezelő műveletei, kiképző missziói, humanitárius segítségnyújtási műveletekben való 

részvételének értékelő elemzése. A kurzus jó alapot nyújt a biztonság és a geopolitika 

komplexitásának megértéséhez. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): 

The subject is taught at BSc level. The course objective is designed provide knowledge about 

foundation of circumstances of NATO and the history of the political-military alliance until 

today. The objective is to present the geopolitical, geostrategic characteristics of the power 

relations of today, the values and interests of the Alliance, and its partnerships (PfP, MD, ICI, 

strategic and global partners). Another objective is to evaluate the assessment of NATO’s crisis 

management operations, training missions, and humanitarian relief operations. The course 

provides a good basis for understanding the complexity of security and geopolitics. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): 

A hallgatók megismerik a Szövetség történetét, elsajátítják a különböző partnerségi kapcsolatok 

jellemzőit, ismérveit, valamint a regionális politikai-katonai Szövetség globális színtéren, 

globális partnerekkel végrehajtott válságkezelő, kiképző és humanitárius műveleteit. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul): 

Students will learn about the history of the Alliance, learn the characteristics and features of the 

various partnership initiatives, the crisis management, training and humanitarian operations 

carried out by the regional political-military Alliance on a global scale with global partners. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 
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14. A tantárgy tematikája: 

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

ismertetése.  

14.2. Bevezetés a NATO történetébe (értékek és érdekek), bővítési körök és geopolitika  

14.3. A Szövetség stratégiai koncepcióinak áttekintése 

14.4. A NATO globális partnerkapcsolatai (PfP, Mediterrán Párbeszéd) 

14.5. A NATO globális partnerkapcsolatai (Isztambul Együttműködési Kezdeményezés, 

Globális partnerek) 

14.6. NATO stratégiai partnerei (Oroszországi Föderáció, Ukrajna, Georgia) 

14.7. NATO válságkezelő műveletei, kiképző missziói, humanitárius segítségnyújtási 

műveletekben való részvétele 

14.8. A Szövetség jövője 

14.9. Összefoglalás, konzultáció, felkészülés a kollokviumra  

15. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
Évente / 7. szemeszter 

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

távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Részvétel az előadások minimum 60 %-án.  

17. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

17.1. Évközi feladat a kurzus elméleti tananyagának fejezeteiből prezentációk készítése és 

megvitatása  

17.2. A NATO tevékenységéhez kapcsolódó rövidítések, országkódok névanyagának 

elsajátítása  

18. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

Részvétel az előadások minimum 60 %-án, a az évközi prezentáció és 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:  

— A szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője, [Past, present and future 

of f partnership programs of the Alliance] Szerkesztette: Kiss Petra, Szenes Zoltán 

Zsolt Melinda, 2014. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 195 p. (in 

Hungarian) 

— A washintoni szerződés 

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/NATO_dokument

umok, (in Hungarian) 

— Partnership for Peace: Framework Document Issued by the Heads of State and 

Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council, 11. Jan. 1994, 

Brussels, http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm  

— Study on NATO Enlargement, NATO HQ, Brussels, 03. September 1995. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm   

— Klára Siposné Kecskeméthy: Global Partnership, NATO-Australia Relations, Vojenské 

Reflexie, 2012. Ročník VII. číslo 2. p. 116-127.  

— Siposné Kecskeméthy Klára: The Mediterranean, Science and Military (Veda a 

vojenstvo), 2012. Ročník 7, Číslo 2.,  p. 60-68.  

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/NATO_dokumentumok/
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/NATO_dokumentumok/
http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm
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— Klára Siposné Kecskeméthy: Global Partnership, NATO-Japan relations, Vojenské 

Reflexie, 2014. Ročník IX. číslo 2. p. 27-41. 

http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_2.pdf  

— Active Engagement, Modern Defence, Strategic Concept for the Defence and Security 

of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State 

and Government, at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010 p. 40. 

19.2. Ajánlott irodalom:  

— Fischer Ferenc: A megosztott világ történelmi-politikai atlasza 1941-1991, [The 

Historico-Political Atlas of the Bipolar World] Budapest, 1993. 399 oldal, (in 

Hungarian) 

— Fischer Ferenc: A kétpólusú világ. 1945-1989. [The Bipolar World, 1945-1989]Tankönyv 

és atlasz, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2014. 456 oldal, (in Hungarian) 

— Földrajzi világatlasz, [Geographical World Atlas] Cartographia Kiadó, 2012. 416 

oldal, (in Hungarian) 

— Történelmi világatlasz, [Historical World Atlas] Cartographia Tankönyvkiadó Kiadó 

Budapest, 154 oldal, (in Hungarian) 

 

 Budapest, 2017. október 10. 

 

 

  Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes, 

 egyetemi tanár, tantárgyfelelős 

 

http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_2.pdf

