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HADTUDOMÁNYI ÉS
HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A katonai, valamint a biztonság- és
védelempolitikai felsőoktatás képzés- és
tudáscentruma Magyarországon.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kara (NKE HHK) az ország egyetlen katonai 
felsőoktatást folytató intézménye, amely a Magyar Honvéd-
ség (MH) haderőnemei számára képez katonai vezetőket, pa-
rancsnokokat, valamint a védelmi szféra követelményeinek 
megfelelő biztonság- és védelempolitikai szakértőket. A kar a 
több mint kétszáz éves magyar nyelvű tisztképzés hagyomá-
nyait megőrizve, ugyanakkor a 21. század kihívásainak eleget 
téve végzi a honvéd tisztjelöltek, valamint a biztonság- és vé-
delempolitikai szakos hallgatók szakmai felkészítését, a Ma-
gyar Honvédség személyi állományának át- és továbbképzé-
sét. A korszerű ismeretek átadásán túl a kar nagy hangsúlyt 
fektet a hallgatók haza iránti elkötelezettségének növelésére 
és a katonai hagyományok ápolására. 

Az oktatás három helyszínen (Ludovika Campus - Budapest, 
Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus – Budapest, MH 
86. Szolnok Helikopter Bázis – Szolnok) folyik. Természete-
sen a HHK Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson 
elhelyezett hallgatói az NKE többi polgárához hasonlóan él-
vezik a Ludovika Campus valamennyi előnyét.

A képzés során a tisztjelöltek olyan rend-
szerszemléletű ismereteket, készségeket 
és képességeket sajátíthatnak el, amelyek 
alkalmassá teszik őket első tiszti beosztá-
suk ellátására, önálló szakmai továbbkép-
zésre, az előmeneteli rendben következő 
beosztások hosszú távú megalapozására.

A honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség 
tényleges állományú tagjaiként a Magyar 
Honvédség Ludovika Zászlóalj állományá-
ban teljesítenek katonai szolgálatot. A pol-
gári hallgatók a Nemzetközi Biztonság és 
Védelempolitikai alapképzési szakon szak-
referens, mesterképzési szakon szakértő 
végzettséget szereznek, és honvédelmi te-
rületen, tágabb biztonsági szférában, illetve 
a közszolgálat területén tudnak elhelyez-
kedni itthon és külföldön.

Az első évfolyamra felvételt nyert honvéd 
tisztjelöltek öthetes alapkiképzésen vesz-
nek részt. Az alapkiképzés eredményes 
teljesítése a Magyar Honvédség minden 
katonájának kötelező. A Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karon csak az a hon-
véd tisztjelölt folytathatja tanulmányait, aki 
az alapkiképzést sikeresen befejezte. 



ALAPKÉPZÉSEK
ÉRETTSÉGI UTÁN JÖHET A DIPLOMA!
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KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK
  
A katonai vezetői alapképzés célja, hogy olyan felsőfokú végzettségű katonai vezető-
ket, parancsnokokat adjon a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszer-
zett közszolgálati, általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismereteik birto-
kában fegyvernemi és szakalegységeket vezetni és irányítani hazai és nemzetközi 
környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és 
háborús műveletekben egyaránt.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:
lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi.
 
Főbb tantárgyak: Szárazföldi csapatok harcászata; Lövészeti felkészítés; Katonai te-
reptan és geoinformációs ismeretek; Légierőcsapatok harcászata; Összfegyvernemi 
ismeretek; Katonai vezetés- és szervezéselmélet; Alkalmazott katonapszichológia és 
pedagógia alapjai.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés; Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gé-
pek; Vegyivédelmi szakharcászat; Atom, biológiai és vegyivédelmi támogatás rendszere.
Tüzér; Haditechnika; Harcászat és harcvezetés; Harcszolgálat; Tüzérlövéstan és tűzvezetés.
Műszaki zárás; Erődítés-álcázás; Műszaki technikai eszközök; Műszaki támogatás.
Harckocsizó szakmai felkészítés; Harckocsi haditechnika; Harckocsi fegyverzettech-
nika; Harckocsi harcászat.
Lövész szakmai felkészítés; Fegyverzettechnika; Lövész harcászat; Lövész lövészeti 
kiképzés.
Felderítő szakmai felkészítés; Harcászati szintű katonai felderítés elmélete és gyakor-
lata; Idegen hadseregek ismerete; Felderítő eszközismeret és alkalmazás.
Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés; Légvédelmi rakéta tűzvezetési ismeretek; 
Légvédelmi eszközök rendszertana; Légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat; 
Légvédelmi eszközök üzemeltetése.
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KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

A katonai logisztika alapképzési szakon olyan katonai logisztikai és katonai pénzügyi 
vezetők képzése történik, akik a megszerzett általános és speciális katonai ismeretek 
birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, logisztikai támogatási 
(anyagellátási, közlekedési, fenntartási) és különböző gazdasági-pénzügyi folyamatok 
tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére hazai és nemzetközi környe-
zetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és hábo-
rús műveletekben egyaránt.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi specializációk közül választhatnak: hadtáp,
katonai közlekedési, haditechnikai (páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint fegy-
verzettechnikai modulok), katonai pénzügyi.

Főbb tantárgyak: Matematika; Mechanika; Közgazdaságtan; Lövészzászlóalj művelete-
inek logisztikai támogatása; Logisztikai szaktechnikai eszközök; Műszaki alapismeretek. 

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Hadtáp szakharcászat; Pénzügyi alapismeretek; Katonai ellátás- és szolgáltatásme-
nedzsment; Béketámogató műveletek logisztikai támogatása; Katonai gazdálkodás.
Közlekedési hálózatok; Katonai szállításszervezés; Közlekedési-szállító alegységek 
műveleti alkalmazása.
Haditechnikai eszközök anyagismerete; Karbantartás és javítás szervezés; Műhely-
technológiák; Belsőégésű motorok; Járművek szerkezete; Fegyverzettechnikai rend-
szerek; Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása; Fegyverzettechnikai esz-
közök üzembentartása.
Pénzügyi gazdasági elemzés; Államháztartási és katonai pénzügyi alapismeretek; 
Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés alapjai; Katonai pénzügyi informatika.
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KATONAI
INFOKOMMUNIKÁCIÓ
ALAPKÉPZÉSI SZAK

A katonai infokommunikáció alapképzési szakon 
olyan katonai informatikai, rádióelektronikai felderí-
tő és elektronikai hadviselési, katonai infokommu-
nikációs szakembereket képzünk, akik alkalmasak 
a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és 
annak háttérintézményei, valamint a védelmi szfé-
ra informatikai, katonai infokommunikációs (híradó), 
rádióelektronikai felderítő, elektronikai hadviselé-
si eszközeinek és rendszereinek üzemeltetésére, 
az üzemfenntartás vezetésére, továbbá az új hadi-
technikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új tech-
nológiák bevezetésére, alkalmazására. Aki itt szerez 
diplomát, egyszerre lehet katona, parancsnok és ma-
gas műszaki felkészültséggel rendelkező szakember.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi specializá-
ciók közül választhatnak:
katonai kommunikáció és információvédelem (két 
modullal: távközlés és katonai információbiztonság), 
katonai informatika, rádióelektronikai felderítő és 
elektronikai hadviselés.

Főbb tantárgyak: Villamos áramkörök és hálózatok; 
Katonai infokommunikációs rendszerek; Frekvenciagaz-
dálkodás; Villamosipari technológiák; Analóg és digitális 
technika.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Katonai infokommunikációs rendszerek; Átviteltech-
nika; Szakelektronika; Mikrohullámú technika alapjai; 
Antennák és hullámterjedés; Típus- és üzemeltetési 
ismeret; Integrált katonai kommunikációs rendszerek.
Informatikai szolgáltatás-menedzsment és irányítás; 
Eseményvezérelt és objektumorientált programozás; 
Webprogramozás; Webszolgáltatások; Informatikaal-
kalmazás tervezése, szervezése; Katonai elektronikus 
információbiztonság menedzsmentje; Katonai elekt-
ronikus információbiztonság technikai megvalósítása; 
Számítógép-hálózatok; Informatikai rendszerek bizton-
sága; Rendszerfelügyelet.
REF-EHV berendezések rendszertana; Célpontkuta-
tás; Információs műveletek REF-EHV; Eseményvezérelt 
és objektumorientált programozás; Antennák és hul-
lámterjedés.
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ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI
ALAPKÉPZÉSI SZAK

A szakon olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakembereket képzünk, akik 
alkalmasak a Magyar Honvédség légijármű-vezetői (pilóta) beosztásainak ellátására, a 
honvédségben repülésirányítói munkakörök betöltésére, a légi járművek üzemeltetésé-
re, légi vezetési, valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezé-
sével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére. 

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi szakirányok közül választhatnak: állami 
légijármű-vezető (pilóta) (képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok); katonai 
repülésirányító (képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok); katonai repülőmű-
szaki (képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok).

Főbb tantárgyak: Repüléstörténet; Repülésbiztonság; Légierő harcászat; Repülésel-
mélet; Rádiókommunikációs eljárások; Emberi tényező és korlátai a repülésben; Légi 
közlekedési rendszerek.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Repülési szabályok; Repülés tervezés és felkészülés; Repülési gyakorlat; Légtérigény-
bevételi és repülési szabályok; Repülőgépek üzemeltetési eljárásai.
Légiforgalmi irányítás eljárásai és gyakorlata; Repülésirányító szabályok és eljárások; 
Légtér-igénybevétel; Repülésmeteorológia.
Repülőgépek üzemeltetési eljárásai; Repülőgépek rendszerei és berendezései; Ka-
tonai repülőgépek szerkezete; Katonai légi járművek villamos rendszertana; Katonai 
légi járművek korszerű szabályozástechnikája.
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NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS
VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai polgári képzés 2020. február 1-jétől 
került át az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karról a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karra. A képzés helye továbbra is a Ludovika Campus. 

A szak alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a magyar hon-
védelmi, közszolgálati intézményrendszer biztonság- és védelempolitikát érintő nem-
zetközi kapcsolataiban, különösen a NATO, az Európai Unió és az európai országok 
biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködésben, továbbá nemzet-
közi szervezetekben referensi, nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói 
feladatokat hatékonyan ellátni. 

A szak törzsanyagát a hadtudomány, a politikatudomány, az állam- és jogtudomány, 
nemzetközi és fejlődéstanulmányok, gazdaság- és történettudományok diszciplínái 
képezik. 

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Biztonsági tanulmányok, Nem-
zetközi intézmények, Katonai stratégia.

A hallgatók szakmai gyakorlatának célja a szakképzettségnek megfelelő munkahe-
lyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma 
gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő 
fejlesztése.

Az alapszakon végzettek nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési 
szakon, valamint az egyetem más mesterszakjain folytathatják tanulmányaikat.
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NEMZETBIZTONSÁGI
ALAPKÉPZÉSI SZAK 

A képzést a kar hirdeti meg, de az oktatás a Nemzetbiztonsági Intézet 
(NBI) szakmai irányításával történik. 

A leendő nemzetbiztonsági szakértők a nemzetbiztonság, biztonság- és 
védelempolitika, vezetés- és szervezéselmélet, alkotmányjog, szociológia, 
valamint az államigazgatási, nemzetközi közjogi és szakmai jogi területe-
ken szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket. A végzettek jellemző-
en katonai és polgári nemzetbiztonsági, illetve terrorelhárítási területeken 
tevékenykednek. Munkájuk során a nemzetbiztonságot fenyegető kihívá-
sok, kockázatok és fenyegetések elemzését és értékelését végzik, az erre 
létrehozott szervezeteket vezetik, gondoskodnak a szükséges, rendsze-
rint titkos adatok és információk beszerzésének megszervezéséről, elem-
zéséről és értékeléséről, továbbá azok hasznosításáról.

A képzésre középiskolások nem jelentkezhetnek. Erre csak a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozóknak, illetve a Magyar 
Honvédség felderítő szakmai számú altisztjeinek, valamint a különleges 
műveleti erőknek és a velük együttműködő szakmai szervezetek állomá-
nyának van lehetősége, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tar-
talmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel 
rendelkező vezető támogatásával. 

Főbb  tantárgyak: Nemzetbiztonsági tanulmányok; Hadijogi ismeretek; Biz-
tonsági tanulmányok; A titkosszolgálatok története; Információk elemzése, 
értékelése; Nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés; Információs műveletek.



MESTERKÉPZÉSEK
A JÖVŐ VEZETŐIT KÉPEZZÜK!
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KATONAI VEZETŐI
MESTERKÉPZÉSI 
SZAK

A szak célja olyan katonai vezetők kép-
zése, akik korszerű hadtudományi, ve-
zetés- és szervezéstudományi, társa-
dalomtudományi, természettudományi, 
műszaki tudományi elméleti és gyakor-
lati módszertani ismereteik, szakmai 
képességeik, továbbá legalább egy 
idegen nyelv (angol) ismerete birtoká-
ban vezetni tudják a rájuk bízott kato-
nai szervezetet. Mindemellett képesek 
a nemzetközi szervezetek – így többek 
között a NATO, EU, ENSZ, EBESZ – ke-
retében egyéb vezetői beosztásokat 
ellátni Magyarország nemzeti érdekei-
nek képviselete során.

Főbb tantárgyak: Hadtudományi és 
hadelméleti ismeretek; Katonai straté-
giák elmélete és gyakorlata; Katonai 
műveletek elmélete és gyakorlata; 
Honvédelmi igazgatás; Katonai veze-
téselmélet és gyakorlat; Szárazföldi 
erők műveletei; Légierő műveletei; Biz-
tonságpolitika.

KATONAI MŰVELETI
LOGISZTIKA
MESTERKÉPZÉSI
SZAK

A szakon olyan összhaderőnemi logisz-
tikai vezetők felkészítése történik, akik 
közszolgálati, harcászati, hadműveleti, 
valamint a hazai és a nemzetközi kato-
nai logisztika területén elméleti és gya-
korlati ismeretekkel rendelkeznek, így a 
katonai logisztikai vezetői tudás hadmű-
veleti szintre emelésével képesek szak-
alegységek és egységek vezetésére, 
törzskari szervező és döntés-előkészí-
tő, valamint vezetői feladatok ellátására 
nemzeti és többnemzeti csoportosítás-
ban egyaránt. 

Főbb tantárgyak: Katonai logisztikai fo-
lyamatok; Szárazföldi és légierő műve-
leteinek logisztikai támogatása; Össz-
haderőnemi ellátási lánc; Hadtudományi 
és hadelméleti ismeretek; Szárazföldi 
erők műveletei; Légierő műveletei; Be-
fogadó nemzeti támogatás; Nem hábo-
rús műveletek logisztikai támogatása; 
NATO-logisztika.
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KATONAI ÜZEMELTETÉS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szak-
emberek képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, ve-
zetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természet-
tudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani 
ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas 
szintű ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képe-
sek szakterületüket magas szinten művelni; a rájuk bízott katonai 
szervezeteket vezetni; katonai-szakmai feladataikat maradéktalanul 
megoldani; beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Szakképzett-
ségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység-, egy-
ségparancsnoki, a különböző katonai szervezeteknél szakterület-
vezetői vagy szaktiszti beosztásokban, valamint a béketámogató 
és háborús műveletek során az alkalmazott haditechnikai (infokom-
munikációs) rendszerek üzemeltetéséhez és üzemben tartásához 
kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére 
és irányítására.

A képzés két modulban történik: 
• szárazföldi erők modul, 
• légierő modul.

Főbb tantárgyak: Alkalmazott matematika; Alkalmazott informatika; 
Alkalmazott információtechnológia; Konfliktuskezelés; Információs 
műveletek; Információvédelmi komplex rendszerek üzemeltetése; 
Összhaderőnemi katonai műveletek; Különleges katonai műveletek.
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VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
RENDSZERTERVEZŐ
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(műszaki képzési terület)

A cél olyan hivatásos és polgári szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igaz-
gatás, a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO-rendszerekkel 
együttműködő – infokommunikációs rendszereinek biztonságos működtetésére, ide-
értve a tervezést, szervezést, irányítást, felügyeletet és ellenőrzést, valamint az ilyen 
rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítását. 

A képzésen hat specializáció közül lehet választani:
• infokommunikációs,
• információbiztonsági,
• informatikai,
• kommunikációs,
• rejtjelfelügyeleti (csak hivatásos állományúak számára választható),
• információs műveleti (csak hivatásos állományúak számára választható).

A szakon közös főbb tantárgyak: Informatikai alkalmazás és informatikai támogatás; 
Védelmi infokommunikációs rendszerek tervezésének és szervezésének alapjai; Ki-
bervédelem alapjai; Felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek.

A specializációk főbb tantárgyai: Korszerű technológiák a védelmi infokommuniká-
ciós hálózatokban; Az informatikaalkalmazás megszervezése; Katonai kommunikációs 
rendszerek tervezése; Informatikai rendszerek, alkalmazások; Számítógép-hálózatok 
támadása és védelme; Elektronikai támadás és védelem; Az információbiztonság ter-
vezése, szervezése.
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NEMZETBIZTONSÁGI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az itt végzettek az aktuális biztonság- és védelempoliti-
kai, illetve speciális stratégiai elemzések elkészítésére, 
biztonsági és válsághelyzetek értékelésére, továbbá az 
eredményes szakmai tevékenységhez szükséges humán 
erőforrások, speciális eszközök és módszerek szakszerű 
alkalmazására kapnak felkészítést. A végzett szakemberek 
kulcsszerepet látnak el a titkos adat- és információgyűjtés 
területén a terrorelhárításban, továbbá a katonai és polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti 
szervek, valamint a védelmi igazgatás szervei közötti szak-
mai kooperációban is. A képzést a kar hirdeti meg, az okta-
tás a Nemzetbiztonsági Intézet koordinációjával folyik. 

A szakra csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tisz-
ti állománya, a Magyar Honvédség felderítő szakmai szá-
mú tisztjei, valamint a különleges műveleti erők és a velük 
együttműködő szakmai szervezetek tiszti állománya jelent-
kezhet, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tartal-
mazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázá-
si jogkörrel rendelkező vezető támogatásával. 

Főbb tantárgyak: A hadtudomány fejlődésének tendenci-
ái; Magyar kül- és biztonságpolitika; A tudományos kutatás 
alapjai; Elhárítási ismeretek; Hírszerzési ismeretek; Válság-
körzetek elemzése; Kihívások, kockázatok, fenyegetések a 
XXI. században; Informatikai védelem.

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS
VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Civil képzés, amely 2020 februárjában került át az Államtudományi és Nemzetközi Kar-
ról, ugyanakkor a képzés helye továbbra is a Ludovika Campus.  A képzés célja olyan 
szakemberek képzése, akik képesek a honvédelmi közigazgatási intézményrendszer 
tevékenységében és nemzetközi kapcsolataiban, különösen a NATO, az EU, az ENSZ 
és az EBESZ, valamint a Magyarországgal szövetséges országok és partnerállamok 
biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködésben, továbbá nemzet-
közi szervezetek biztonságpolitikai tevékenységében nemzetközi szervezői és kap-
csolattartói, szakértői, elemzői, stratégiai tervezői, döntés-előkészítői feladatokat ha-
tékonyan ellátni. A képzés fontos feladata személyi utánpótlás képzése a Honvédelmi 
Minisztérium, valamint más tárcák részére a biztonság- és védelempolitika területén. 

A képzés során a hallgatók tanulmányozzák a nemzetközi és hazai biztonságpolitikát, 
a nemzetközi biztonsági intézményeket, tanulnak nemzetközi és hadijogot, biztonsá g-
elméleteket, katonai diplomáciát, hadművelet-elméletet, NATO- és EU-biztonság- és 
védelempolitikát. Megismerkednek a regionális biztonsági kérdésekkel, az aktuális 
konfliktusokkal és válságövezetekkel, elsajátítják a biztonsági elemzés elméleti és 
módszertani kérdéseit, a döntéshozatal és hadügyi kommunikáció technikáit. A tanul-
mányok fontos része az angol és egy másik nyelv magas szintű ismerete. Szakmai 
gyakorlatot szereznek minisztériumokban, kormányhivatalokban, nagykövetségeken 
és nemzetközi szervezeteknél. A mesterdiploma után lehetőség van doktori fokozatot 
szerezni az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában. 

Főbb tantárgyak: Biztonságpolitika, Nemzetközi biztonsági szervezetek, Nemzetközi 
és hazai válságkezelés, Védelempolitika.



DOKTORI KÉPZÉS
MESTERDIPLOMA UTÁN IRÁNY A DOKTORI CÍM!
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HADTUDOMÁNYI
DOKTORI ISKOLA
(HDI)

A doktori iskola a védelmi és közszol-
gálati szféra tevékenységét érintő, 
hadtudományi jellegű kérdésekre fó-
kuszálva, különböző képzési formák-
ban biztosítja a doktoranduszhallgatók 
tudományos pályára való felkészítését. 

A képzés magyar és angol nyelven, 
nappali, levelező, valamint egyéni kép-
zési és egyéni felkészülési formában 
történik.

A HDI kutatási területei:
biztonsági tanulmányok, védelmi tár-
sadalomtudományi kérdések, a hadtu-
domány általános elmélete, a védelmi 
igazgatás elmélete, védelmi logisztika 
és védelemgazdaság, nemzetbizton-
ság és rendvédelem, védelmi informa-
tika és kommunikációelmélet. 

KATONAI MŰSZAKI
DOKTORI ISKOLA (KMDI)

A doktori iskola a katonai műszaki tudományágban, a mű-
szaki tudományágak speciálisan katonai és tágabban vett 
védelmi célú alkalmazásával kapcsolatosan kínál doktori 
képzést és tudományos kutatómunkára való felkészítést. 

Az elért tudományos eredmények a hadfelszerelés és a 
tágabb értelemben vett védelmi és közigazgatási szféra, 
illetve a velük kapcsolatban lévő tudomány- és felhaszná-
lási területek korszerű, új eljárás- és eszközrendszereiben 
öltenek testet.

A kutatások eredményei a védelmi ipar; a védelmi in-
fokommunikáció; a nemzetvédelem; a rendvédelem; 
a környezetbiztonság és környezetvédelem; a vegyi-, 
biológiai, radiológiai és atomfegyverek elleni védelem; 
a terrorizmus elleni küzdelem; a katasztrófavédelem; a 
kritikus infrastruktúrák védelme; az energiabiztonság, a 
kiberbiztonság és a biztonságtechnika területén jelent-
keznek.

A KMDI kutatási területei: 
katonai műszaki infrastruktúra, haditechnika és robotika, 
védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, ka-
tonai környezetbiztonság, katasztrófavédelem, katonai 
logisztika és védelemgazdaság, biztonságtechnika, légi 
közlekedés és repülőtechnika.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. élet-
évét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy 
vehető fel, aki megfelel az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeinek. 
Az Állami légiközlekedési szakra jelentkezőnek ezenkívül speciális, repülő-egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell jelennie. A leendő tisztjelöltek az alkalmassági 
vizsgálatok részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen is részt vesznek. 

Az Állami légiközlekedési alapképzésre jelentkezőnek angol nyelvből államilag elismert 
B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell ren-
delkeznie. A Katonai vezetői, a Katonai infokommunikáció és a Katonai logisztika alap-
képzési szakokra jelentkezőnek angol, német vagy francia nyelvek valamelyikéből  ál-
lamilag elismert B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 
okirattal kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a jelentkező hozzájárul nemzetbiztonsá-
gi alkalmasságának ellenőrzéséhez, és a honvédtiszti alapképzés időszaka alatt vállalja a 
honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakra a jelentkezés feltétele 
egy élő idegen nyelvből államilag elismert B2 komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy 
azzal egyenértékű okirat megléte.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakra a jelentkezés fel-
tétele angol nyelvből államilag elismert C1 komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy 
azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, 
államilag elismert B2 komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat 
megléte.

A katonai vezetői, a katonai üzemeltetés és a katonai műveleti logisztika mesterkép-
zési szak nappali munkarendjére a Magyar Honvédség állományának azon századosi 
vagy magasabb rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki rendelkezik angol nyelvből ál-
lamilag elismert STANAG 6001 szerinti, 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a 
Magyar Honvédség parancsnokának előzetes engedélyével, valamint közigazgatási 
alapvizsgával.

Doktori képzésre mesterképzésben szerzett végzettséget tanúsító oklevéllel vagy az-
zal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel, valamint legalább 
egy államilag elismert középfokú B2 komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelv-
vizsgával lehet jelentkezni.
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TANULÁS- ÉS
PÁLYASEGÍTÉS
 
A katonai alapképzéseken a hallgatók a Magyar Honvédség parancsnokával kö-
tött ösztöndíjszerződés keretében folytatják tanulmányaikat. Ez azt is jelenti, hogy 
a képzés teljes időtartama alatt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban állnak a Magyar 
Honvédséggel. Ezen túlmenően rendszeres havi ösztöndíjban,  ingyenes élelmezési 
és ruházati ellátásban, valamint tanszertámogatásban részesülnek. A honvéd tiszt-
jelöltek elhelyezése a képzés helyén kollégiumi körülmények között, az évfolyam 
századkörletében térítésmentesen biztosított. 

A honvéd tisztjelölt egyetemi polgárként és katonaként az NKE és az MH minden 
olyan lehetőségével élhet, amely a civil hallgatók vagy a Magyar Honvédség alakula-
tainál szolgáló katonák számára elérhető. Ennek megfelelően egy-egy szemesztert 
külföldön is végezhet, számos hazai és nemzetközi gyakorlaton vehet részt. A hon-
véd tisztjelöltek előtt nyitva állnak a magyar felsőoktatási pályázati lehetőségek is.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai képzést választók a Ludovika Campu-
son folytatják tanulmányaikat. A Campus Magyarország egyik legmodernebb intéz-
ménye, ahol a hallgatók részére mind a korszerű oktatás, mind a hatékony szabadidő 
eltöltés feltételei adottak. A hallgatók a szak sajátosságaiból adódóan a nemzetközi 
képzési programok alapján számos külföldi felsőoktatási intézményben folytathatnak 
tanulmányokat, illetve lehetőségük van nemzetközi szervezeteknél is teljesíteni a 
szakmai gyakorlatokat.

A szakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek a Honvédelmi Minisztériumban, 
a Magyar Honvédségben, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a rendvédelmi szer-
veknél, illetve a kormányzat egyéb szervezeteinél szakértőként. Mindemellett lehe-
tőségük van szerződéses vagy tartalékos tiszti pályára lépni.

TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos diákkö-
ri tevékenységet folytat, amelybe minden hallgató 
bekapcsolódhat. A kar oktatói minden támogatást 
megadnak annak érdekében, hogy a Tudományos 
Diákköri Konferenciákra a hallgatók és a tisztjelöl-
tek sikeres pályázatot nyújtsanak be. A kétévente 
megrendezendő Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián mind a biztonság- és védelempolitikai 
szakon tanulók, mind a  tisztjelöltek rendszeresen 
kiváló eredményeket érnek el. 

Az egyetemen több szakkollégium is működik, 
amelyek szellemi és közösségi műhelyként segítik 
az elhivatott és motivált hallgatók fejlődését. A Had-
tudományi és Honvédtisztképző Karon ezt a szere-
pet a Puskás Tivadar Műszaki, a Nemzetbiztonsági, 
valamint a Biztonságpolitikai Szakkollégium tölti be. 
A civil felsőoktatási rendszerben tanulók körében 
oly népszerű nemzetközi hallgatói mobilitásban a 
kar hallgatói is részt vehetnek. Számos, hasonló 
képzést folytató európai felsőoktatási intézmény-
ben tölthetnek el egy szemesztert, amennyiben 
az ERASMUS+ programban sikeresen pályáztak. 
A honvéd tisztjelölteket a tanulmányi munkájuk és 
egyéb tevékenységük alapján értékelik, amelynek 
eredménye meghatározó a specializációra és az 
első tiszti beosztásba helyezés során. 
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ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

A katonai alapképzéseken folytatott tanulmányok eredményes befejezése után a 
Magyar Honvédség hivatásos szolgálati jogviszonyt létesít a végzett tisztjelölttel, aki 
egyidejűleg megkapja hadnagyi rendfokozatát és első tiszti beosztását. Az ösztöndíj-
szerződés alapján a hivatásos állományba vételüket követően a karon végzett hadna-
gyok kötelesek a Magyar Honvédség állományában szolgálatot teljesíteni, legalább a 
honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban. A hagyományokhoz 
hűen a végzősök az augusztus 20-ai központi állami ünnepség keretében zajló tiszt-
avatáson teszik le tiszti esküjüket. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon vég-
zett hadnagyok százszázalékos felvevőpiaca a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
és a Honvédelmi Minisztérium, ezért a tiszti hivatást választó fiatalok kiszámítható élet-
pályát tudhatnak magukénak.

A biztonság- és védelempolitikai szakreferensek elhelyezkedhetnek Magyarország 
központi és helyi szintű közigazgatási szerveinél, a honvédségi és rendvédelmi szer-
veknél, polgári cégeknél biztonsággal összefüggő munkakörökben. Csatlakozhatnak 
a Magyar Honvédség tartalékos és szerződéses állományához, elláthatnak nemzet-
közi szervezetekben referensi, nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói 
feladatokat. 

Az első tiszti beosztásba kinevezett hadnagyok illetménye alapilletményből, honvé-
delmi szolgálati díjból, illetménypótlékból, valamint jogszabály alapján meghatározott 
esetekben kiegészítő illetményből áll, amelynek bruttó összege 2020-ban legkeve-
sebb 415 088 Ft (nettó 276 000 Ft).



40 41

BIZTOS ÉLETPÁLYA

Magyarország kormánya elkötelezett amellett, hogy hazánk és a magyar állampolgá-
rok biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Honvédelmi és Haderőfejlesztési progra-
mot, amellyel az elmúlt évtizedek legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programja 
indult meg. A program elsődleges célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor 
biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat adó honvédség létrehozása. A program 
honvédelmi ágának egyik legfontosabb célkitűzése a hivatásos és szerződéses állo-
mány feltöltöttségének növelése, az állomány megtartása.

A katonai pálya nem egyszerűen munka, hanem hivatás, életpálya. A Magyar Honvéd-
ség kiszámítható életpályát kínál mindazoknak, akik elhivatottak a honvédelem ügye 
iránt.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a katonát, az embert helyezi a közép-
pontba, legyen szó a felszerelésükről vagy az élet- és munkakörülményeikről, és szé-
leskörűen gondoskodik a katonákról, ezáltal téve vonzóvá a haza szolgálatát. 

A honvédelmi életpályarendszerben az elmúlt években végrehajtott, átlagosan 50 
százalékos illetményemelés méltó, versenyképes jövedelemmel ismeri el a katonák 
szolgálatát. A honvédelmi életpályán belül megújult az előmeneteli rendszer, lakhatási 
támogatással, egészségkárosodási ellátási rendszerrel, nevelési és tanévkezdési tá-
mogatásokkal a legkülönfélébb élethelyzetekben segítik a katonák, katonacsaládok 
életét. 

A honvédségnél dolgozó közalkalmazottak 2019. január 1-jét honvédelmi alkalmazott-
ként 2022-ig összesen átlagosan 35 százalékkal magasabb fizetést kaphatnak.
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HALLGATÓI ÉLET

Az egyetemi hallgatók mindennapjait is számos esemény színesíti. A hagyományos 
rendezvények – gólyatábor és gólyabál – mellett idetartoznak a végzős hallgatók szá-
mára rendezett gyűrűavató bál és más, egyetemi közösséget erősítő kulturális, tudo-
mányos és sportprogramok. A hallgatók a tanév során számos szakmai konferencián 
és előadáson vehetnek részt a TDK-k és szakkollégiumok szervezésében. 

Az egyetemi képzésen túl a honvéd tisztjelöltek szabályozott keretek között, kötelező 
időbeosztás, napirend szerint élnek (ébresztő, reggeli torna, napi parancskihirdetés, 
sorakozó, 24 órás szolgálatok, heti kétszeri délutáni kiképzési foglalkozások stb.).

A HHK-n a hétfői és szerdai napok délutánjain számos fakultatív program közül vá-
laszthatnak a hallgatók. Ebben az időszakban fakultatív nyelvtanulásra (francia, német, 
angol), szakmai szakkörök látogatására, tudományos diákköri munkára és sportolásra 
van lehetőség. 

A katonákkal szemben elvárt kifogástalan fizikai állóképesség fenntartása érdekében 
az NKE számos sportszakosztálya áll rendelkezésre. A honvéd tisztjelöltek aktív és 
sikeres szereplői a Magyar Honvédség sportbajnokságainak.

A kari hallgatói önkormányzat (HÖK) legfontosabb feladatköre a hallgatói élet szerve-
zése, a hallgatók érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme, szoros együtt-
működésben a kar vezetői állományával. A HÖK aktívan részt vesz a tanulmányi és 
hallgatói ügyekkel kapcsolatos döntésekben, újításokban, így naprakész információk-
kal és lelkiismeretes munkával tud a hallgatók rendelkezésére állni tanulmányi, szak-
mai vagy más, az egyetemi élettel összefüggő kérdésekben, ügyintézésben.



Pályakövetésre vonatkozó információk: 
uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/dpr/altalanos-informaciok
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Szilágyi Dénes, Toldi Miklós őrmester, honvedelem.hu, tasr.sk


