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HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

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

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 
(NKE HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, 
amely a Magyar Honvédség (MH) haderőnemei számára képez katonai ve-
zetőket, parancsnokokat, valamint a védelmi szféra követelményeinek meg-
felelő biztonság- és védelempolitikai szakértőket. A kar a több mint kétszáz 
éves magyar nyelvű tisztképzés hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 21. 
század kihívásainak eleget téve végzi a honvéd tisztjelöltek, valamint a biz-
tonság- és védelempolitikai szakos hallgatók szakmai felkészítését, a Ma-
gyar Honvédség személyi állományának át- és továbbképzését. 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. Természetesen a HHK Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 
Campuson elhelyezett hallgatói az NKE többi polgárához hasonlóan élvezik 
a Ludovika Campus valamennyi előnyét.

A képzés során a tisztjelöltek olyan rendszerszemléletű ismereteket, készsé-
geket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek alkalmassá teszik őket első 
tiszti beosztásuk ellátására, önálló szakmai továbbképzésre, az előmeneteli 
rendben következő beosztások hosszú távú megalapozására. 

A honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjaiként 
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai 
szolgálatot. A polgári hallgatók a Nemzetközi biztonság- és védelempoliti-
kai alapképzési szakon szakreferens, mesterképzési szakon szakértő vég-
zettséget szereznek, és honvédelmi területen, tágabb biztonsági szférában,  
illetve a közszolgálat területén tudnak elhelyezkedni itthon és külföldön. 

Az első évfolyamra felvételt nyert honvéd tisztjelöltek öthetes alapkikép-
zésen vesznek részt. Az alapkiképzés eredményes teljesítése a Magyar 
Honvédség minden katonájának kötelező. A Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karon csak az a honvéd tisztjelölt folytathatja tanulmányait, aki az 
alapkiképzést sikeresen befejezte.



ALAPKÉPZÉSEK
ÉRETTSÉGI UTÁN JÖHET A DIPLOMA!
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Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés; Ve-
gyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek; 
Vegyivédelmi szakharcászat; Atom- biológiai és 
vegyivédelmi támogatás rendszere.
 
Tüzér szakmai felkészítés; Haditechnika; Harcá-
szat és harcvezetés; Harcszolgálat; Tüzérlövéstan 
és tűzvezetés. 

Műszaki zárás; Erődítés-álcázás; Műszaki techni-
kai eszközök; Műszaki támogatás. 

Harckocsizó szakmai felkészítés; Harckocsi hadi-
technika; Harckocsi fegyverzettechnika; Harcko-
csi harcászat. 

Lövész szakmai felkészítés; Fegyverzettechnika; Lö-
vész harcászat; Lövész lövészeti kiképzés.

Felderítő szakmai felkészítés; Harcászati szintű 
katonai felderítés elmélete és gyakorlata; Idegen 
hadseregek ismerete; Felderítő eszközismeret és 
alkalmazás.

Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés; Légvédelmi 
rakéta tűzvezetési ismeretek; Légvédelmi eszközök 
rendszertana; Légvédelmi rakéta- és tüzér szakhar-
cászat; Légvédelmi eszközök üzemeltetése.

KATONAI VEZETŐI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK

A katonai vezetői alapképzés célja, hogy 
olyan felsőfokú végzettségű katonai veze-
tőket, parancsnokokat képezzen a Magyar 
Honvédség számára, akik képesek a meg-
szerzett közszolgálati, általános katonai, 
differenciált szakmai és vezetői ismereteik 
birtokában fegyvernemi és szakalegysé-
geket vezetni és irányítani hazai és nem-
zetközi környezetben, békeidőszakban, 
válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béke-
támogató és háborús műveletekben egy-
aránt.

A képzés során a hallgatók az alábbi 
specializációk közül választhatnak:
lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, mű-
szaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi. 

Főbb tantárgyak: Szárazföldi csapatok 
harcászata; Lövészeti felkészítés; Katonai 
tereptan és geoinformációs ismeretek; 
Légierőcsapatok harcászata; Összfegyver-
nemi ismeretek; Katonai vezetés- és szer-
vezéselmélet; Alkalmazott katonapszicho-
lógia és pedagógia alapjai.
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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 speci-
ális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek ve-
zetésére, logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési, fenntartási) és 
különböző gazdasági-pénzügyi folyamatok tervezésére, szervezésére, irá-
nyítására és ellenőrzésére hazai és nemzetközi környezetben, békeidőszak-
ban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és háborús művele-
tekben egyaránt.

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

Főbb tantárgyak: Matematika; Mechanika; Közgazdaságtan; Lövészzászló-
alj műveleteinek logisztikai támogatása; Logisztikai szaktechnikai eszközök; 
Műszaki alapismeretek.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Hadtáp szakharcászat; Pénzügyi alapismeretek; Katonai ellátás- és szolgál-
tatásmenedzsment; Béketámogató műveletek logisztikai támogatása; Kato-
nai gazdálkodás.

Közlekedési hálózatok; Katonai szállításszervezés; Közlekedési-szállító alegy-
ségek műveleti alkalmazása.

Haditechnikai eszközök anyagismerete; Karbantartás és javításszervezés; 
Műhelytechnológiák; Belső égésű motorok; Járművek szerkezete; Fegyver-
zettechnikai rendszerek; Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása; 
Fegyverzettechnikai eszközök üzemben tartása.

Pénzügyi gazdasági elemzés; Államháztartási és katonai pénzügyi alapisme-
retek; Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés alapjai; Katonai pénzügyi informatika.
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Főbb tantárgyak: Harcászat és katonai műveletek el-
mélete és gyakorlata; Vezetői tréning; Villamos áram-
körök és hálózatok; Katonai infokommunikációs rend-
szerek; Frekvenciagazdálkodás; Analóg és digitális 
technika, Mechanika. 

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Távközlési rendszerelmélet; Típus- és üzemeltetési 
ismeret; Csapatkiképzés módszertana, Infokommu-
nikációs rendszerszervezés; Katonai elektronikus in-
formációbiztonság menedzsmentje; Katonai elektro-
nikus információbiztonság technikai megvalósítása; 
Infokommunikációs hálózatok információbiztonsága

Informatikai szolgáltatás-menedzsment és irányítás; 
Eseményvezérelt és objektumorientált programozás; 
Webprogramozás és webszolgáltatások; Informatika- 
alkalmazás tervezése, szervezése; Számítógép-archi-
tektúrák; Informatikai rendszerek biztonsága; Rend-
szerfelügyelet.

REF-EHV berendezések rendszertana; Célpontkuta-
tás; Információs műveletek REF-EHV; Eseményvezé-
relt és objektumorientált programozás; Mikrohullá-
mú technika alapjai; Átviteltechnika alapjai; Szakmai 
elektronika; Jelelemzés; Szakharcászat.

KATONAI INFOKOMMUNIKÁCIÓ 
ALAPKÉPZÉSI SZAK

A katonai infokommunikáció alapképzési sza-
kon olyan katonai informatikai, rádióelekt-
ronikai felderítő és elektronikai hadviselési, 
katonai infokommunikációs és információvé-
delmi szakembereket képzünk, akik alkalmasak  
a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisz-
térium és annak háttérintézményei, valamint 
a védelmi szféra informatikai, katonai infokom-
munikációs (híradó), rádióelektronikai felderítő, 
elektronikai hadviselési eszközeinek és rend-
szereinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás 
vezetésére, továbbá az új haditechnikai esz-
közök és a hozzájuk kapcsolódó új technológi-
ák bevezetésére, alkalmazására. Aki itt szerez 
diplomát, egyszerre lehet katona, parancsnok 
és magas műszaki felkészültséggel rendelkező 
szakember.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi spe-
cializációk közül választhatnak:
katonai kommunikáció és információvédelem 
(két modullal: távközlés és katonai információ-
biztonság), katonai informatika, rádióelektroni-
kai felderítő és elektronikai hadviselés.
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ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A szakon olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakembereket kép-
zünk, akik alkalmasak a Magyar Honvédség légijármű-vezetői (pilóta) beosz-
tásainak ellátására, a honvédségben repülésirányító és repülőműszaki mun-
kakörök betöltésére, a légi járművek üzemeltetésére, légi vezetési, valamint 
irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szerve-
zésével, 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 repülőműszaki (képzési hely: a 4. szemesztert követően 
Szolnok).

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

Az egyes szakirányok főbb tantárgyai:
Repülési szabályok; Repüléstervezés és felkészülés; Repülési gyakorlat; Lég-
tér-igénybevételi és repülési szabályok; Repülőgépek üzemeltetési eljárásai.
Légiforgalmi irányítás eljárásai és gyakorlata; Repülésirányító szabályok és 
eljárások; Légtér-igénybevétel; Repülésmeteorológia.

Katonai repülőgépek szerkezete és rendszerei, Repüléselektronikai rend-
szerek; Katonai légijárművek fedélzeti műszerrendszerei; Repülésmecha-
nika; Katonai légijárművek rádiólokációs rendszerei; Katonai légijárművek 
üzemeltetési és javítási ismeretek.
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NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- 
ÉS VÉDELEMPOLITIKAI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK
A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai 
polgári képzés 2020. február 1-jétől került visz-
sza az Államtudományi és Nemzetközi Tanul-
mányok Karról a Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karra.

A közel negyedszázados képzés helye tovább-
ra is a Ludovika Campus.

A szak alapvető célja olyan civil szakemberek 
képzése, akik alkalmasak a magyar honvédel-
mi, közszolgálati intézményrendszer bizton-
ság- és védelempolitikát érintő nemzetközi 
kapcsolataiban, különösen a NATO, az Euró-
pai Unió és az európai országok biztonság- és 
védelempolitikai szerveivel való együttműkö-
désben, továbbá nemzetközi szer vezetekben 
referensi, nemzetközi ügyintézői, szervezői és 
kapcsolattartói feladatokat hatékonyan ellátni.

A szak törzsanyagát a hadtudomány, a politi-
katudomány, az állam- és jogtudomány, nem-
zetközi és fejlődéstanulmányok, gazdaság- 
és történettudományok diszciplínái képezik.

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Biztonsági tanulmá-
nyok, Nemzetközi intézmények, Katonai stratégia. 

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

Az alapszakon végzettek nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mester-
képzési szakon, valamint az egyetem más mesterszakjain folytathatják tanul-
mányaikat.
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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 jellemzően 
katonai és polgári nemzetbiztonsági, illetve terrorelhárítási területeken te-
vékenykednek. Munkájuk során a nemzetbiztonságot fenyegető kihívások, 
kockázatok és fenyegetések elemzését és értékelését végzik, az erre létre-
hozott szervezeteket vezetik, gondoskodnak a szükséges, rendszerint titkos 
adatok és információk beszerzésének megszervezéséről, elemzéséről és 
értékeléséről, továbbá azok hasznosításáról.

A képzésre középiskolások nem jelentkezhetnek. Erre csak a Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat állományába tartozóknak, illetve a Magyar Honvéd-
ség felderítő szakmai számú altisztjeinek, valamint a különleges műveleti 
erőknek és a velük együttműködő szakmai szervezetek állományának van 
lehetősége, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tartalmazó nem-
zetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező ve-
zető támogatásával.

Főbb tantárgyak: Nemzetbiztonsági tanulmányok; Hadijogi ismeretek; 
Biztonsági tanulmányok; A titkosszolgálatok története; Információk elem-
zése, 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 képzése, akik korszerű hadtudományi, 
vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudo-
mányi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, 
szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (angol) ismerete 
birtokában vezetni tudják a rájuk bízott katonai szervezetet. Mindemellett 
képesek a nemzetközi szervezetek – így többek között a NATO, EU, ENSZ, 
EBESZ – keretében egyéb vezetői beosztásokat ellátni Magyarország nem-
zeti érdekeinek képviselete során.

Főbb tantárgyak: Hadtudományi és hadelméleti ismeretek; Katonai stratégi-
ák elmélete és gyakorlata; Katonai műveletek elmélete és gyakorlata; Hon-
védelmi igazgatás; Katonai vezetéselmélet és gyakorlat; Szárazföldi erők 
műveletei; Légierő műveletei; Biztonságpolitika.

KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK

A szakon olyan összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése történik, 
akik közszolgálati, harcászati, hadműveleti, valamint a hazai és a nemzetközi 
katonai logisztika területén elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkez-
nek, így a katonai logisztikai vezetői tudás hadműveleti szintre emelésével 
képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és 
döntés-előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és több-
nemzeti csoportosításban egyaránt.

Főbb tantárgyak: Katonai logisztikai folyamatok; Szárazföldi és légierő mű-
veleteinek logisztikai támogatása; Összhaderőnemi ellátási lánc; Hadtudo-
mányi és hadelméleti ismeretek; Szárazföldi erők műveletei; Légierő mű-
veletei; Befogadó nemzeti támogatás; Nem háborús műveletek logisztikai 
támogatása; NATO-logisztika.



A haza szolgálatábanA haza szolgálatában  !!
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KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek 
képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezés-
tudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi 
elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továb-
bá az angol nyelv magas szintű ismerete birtokában, békében és háború-
ban egyaránt képesek szakterületüket magas szinten művelni; a rájuk bízott 
katonai szervezeteket vezetni; katonai-szakmai feladataikat maradéktalanul 
megoldani; beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Szakképzettségük-
nek megfelelően képesek békeidőszakban alegység-, egységparancsnoki, 
a különböző katonai szervezeteknél szakterület-vezetői vagy szaktiszti be-
osztásokban, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az al-
kalmazott haditechnikai (infokommunikációs) 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; Alkal-
mazott információtechnológia; Konfliktuskezelés; Információs műveletek; 
Információvédelmi komplex rendszerek üzemeltetése; Katonai vezetés 
elmé lete és gyakorlata; Összhaderőnemi katonai műveletek; Különleges 
katonai műveletek.

A modulok főbb tantárgyai: 
Szárazföldi erők modul: Információvédelmi komplex rendszerek üzemelte-
tése; Katonai híradó rendszerek üzemeltetése; Katonai informatikai rendsze-
rek üzemeltetése; Katonai robotikai alkalmazások.

Légierő modul: Légiforgalmi szervezés elmélete és gyakorlata; Katonai légi 
járművek sárkányszerkezete és rendszerei; Légijármű-szerkezetek és rend-
szerek üzemeltetése; Katonai légi járművek hajtóművei; Légijármű-fedélzeti 
fegyverrendszerek üzemeltetése; Légijármű-fedélzeti avionikai rendszerek 
üzemeltetése.
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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 tendenciái;  
Magyar kül- és biztonságpolitika; A tudományos kutatás 
alapjai; Elhárítási ismeretek; Hírszerzési ismeretek; Válság-
körzetek elemzése; Kihívások, kockázatok, fenyegetések 
a 21. században; Informatikai védelem.

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 szolgála-
tok, a védelmi igazgatás, a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemel-
ten a NATO-rendszerekkel együttműködő – infokommunikációs rendszerei-
nek biztonságos működtetésére, ideértve a tervezést, szervezést, irányítást, 
felügyeletet és ellenőrzést, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműkö-
dés 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 támo-
gatás; Védelmi infokommunikációs rendszerek tervezésének és szervezésének 
alapjai; Kibervédelem alapjai; Felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek.

A specializációk főbb tantárgyai: Korszerű technológiák a védelmi info-
kommunikációs hálózatokban; Az informatikaalkalmazás megszervezése; 
Katonai kommunikációs rendszerek tervezése; Informatikai rendszerek, al-
kalmazások; Számítógép-hálózatok támadása és védelme; Elektronikai tá-
madás és védelem; Az információbiztonság tervezése, szervezése.
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NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK

Civil nappali és levelező képzés, amely 2020 februárjától ismét a Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karon folytatódik, ugyanakkor a képzés helye 
továbbra is a Ludovika Campus. A képzés célja olyan szakemberek képzése, 
akik képesek a honvédelmi közigazgatási intézményrendszer tevékenysé-
gében és nemzetközi kapcsolataiban, különösen a NATO, az EU, az ENSZ 
és az EBESZ, valamint a Magyarországgal szövetséges országok és partner-
államok biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködésben, 
továbbá nemzetközi szervezetek biztonságpolitikai tevékenységében nem-
zetközi szervezői és kapcsolattartói, szakértői, elemzői, stratégiai tervezői, 
döntés-előkészítői feladatokat hatékonyan ellátni. A képzés fontos feladata 
személyi utánpótlás képzése a Honvédelmi Minisztérium, valamint más tár-
cák részére a biztonság- és védelempolitika területén.

A képzés során a hallgatók tanulmányozzák a nemzetközi és hazai bizton-
ságpolitikát, a nemzetközi biztonsági intézményeket, tanulnak nemzetközi 
és hadijogot, biztonságelméleteket, katonai diplomáciát, hadművelet-elmé-
letet, NATO-ismereteket és EU biztonság- és védelempolitikát. Megismer-
kednek a regionális biztonsági kérdésekkel, az aktuális konfliktusokkal és 
válságövezetekkel, elsajátítják a biztonsági elemzés elméleti és módszertani 
kérdéseit, a döntéshozatal és hadügyi kommunikáció technikáit. A tanulmá-
nyok fontos része az angol felsőfokú és egy másik nyelv magas szintű is-
merete. Szakmai gyakorlatot szereznek minisztériumokban, kormányhivata-
lokban, 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.
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HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA (HDI)

A doktori iskola a védelmi és közszolgálati szféra tevékenységét érintő, had-
tudományi jellegű kérdésekre fókuszálva, különböző képzési formákban biz-
tosítja 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 társadalomtudományi kérdések, a hadtu-
domány általános elmélete, a védelmi igazgatás elmélete, védelmi logisztika 
és védelemgazdaság, nemzetbiztonság és rendvédelem, védelmi informati-
ka és kommunikációelmélet.

MESTERDIPLOMA 
UTÁN IRÁNY  
A DOKTORI CÍM!
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KATONAI MŰSZAKI 
DOKTORI ISKOLA (KMDI)

A doktori iskola a katonai műszaki tudományágban, 
a műszaki tudományágak speciálisan katonai és tágab-
ban vett védelmi célú alkalmazásával kapcsolatosan kí-
nál 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 
felhasználási területek korszerű, új eljárás- és eszköz-
rendszereiben öltenek testet.

A kutatások eredményei a védelmi ipar; a védelmi info-
kommunikációs rendszerek; a hon- és rendvédelem; a kör-
nyezetbiztonság és környezetvédelem; a vegyi-, biológiai, 
radiológiai és atomfegyverek elleni védelem; a terrorizmus 
elleni küzdelem; a katasztrófavédelem; a kritikus infrastruk-
túrák védelme; az energiabiztonság, a kiberbiztonság és 
a biztonságtechnika területén jelentkeznek.

A KMDI kutatási területei:
katonai műszaki infrastruktúra, haditechnika és robotika, 
védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, katonai 
környezetbiztonság, katasztrófavédelem, katonai logiszti-
ka és védelemgazdaság, biztonságtechnika, légi közleke-
dés és repülőtechnika.

A HHK-N

HALLGATÓI ÉLET

ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS
TEHETSÉGGONDOZÁS

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

BIZTOS ÉLETPÁLYA
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de  
a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőké-
pes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, 
aki megfelel az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság köve-
telményeinek. Az Állami légiközlekedési szak állami légijármű-ve-
zető és katonai repülésirányító szakirányaira jelentkezőnek ezen-
kívül speciális, repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is 
meg kell jelennie. A leendő tisztjelöltek az alkalmassági vizsgá-
latok 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 rendelkez-
nie. A katonai vezetői, a katonai infokommunikáció és a kato-
nai logisztika alapképzési szakokra jelentkezőnek angol, német 
vagy francia nyelvek valamelyikéből államilag elismert B2 szintű 
komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 
okirattal kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a jelentkező 
hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, 
és a honvédtiszti alapképzés időszaka alatt vállalja a honvéd 
tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását.
 
A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak-
ra a jelentkezés feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elis-
mert B2 komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenér-
tékű okirat megléte.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai 
mesterképzési szakra a jelentkezés feltétele 
angol nyelvből államilag elismert C1 komplex 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyen-
értékű okirat, vagy két idegen nyelvből, ame-
lyek 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 mesterképzési 
szak nappali munkarendjére a Magyar Hon-
védség állományának azon századosi vagy 
magasabb rendfokozatú tagja jelentkezhet, 
aki rendelkezik angol nyelvből államilag el-
ismert STANAG 6001 szerinti, 2.2.2.2. szintű 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, a Magyar Hon-
védség parancsnokának előzetes engedé-
lyével, valamint közigazgatási alapvizsgával.

Doktori képzésre mesterképzésben szerzett 
végzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal 
egyenértékű egyetemi szintű végzettséget 
tanúsító oklevéllel, valamint legalább egy 
államilag elismert középfokú B2 komplex tí-
pusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával 
lehet jelentkezni.
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TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos diákköri tevékenységet folytat, 
amelybe minden hallgató bekapcsolódhat. A kar oktatói minden támogatást 
megadnak annak érdekében, hogy a Tudományos Diákköri Konferenciákra 
a hallgatók és a tisztjelöltek sikeres pályázatot nyújtsanak be. A kétévente 
megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencián mind a biz-
tonság- és védelempolitikai szakon tanulók, mind a tisztjelöltek rendszere-
sen kiváló eredményeket érnek el.

Az egyetemen több szakkollégium is működik, amelyek szellemi és kö-
zösségi műhelyként segítik az elhivatott és motivált hallgatók fejlődését.  
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon ezt a szerepet a Puskás Tiva-
dar Műszaki, a Nemzetbiztonsági, valamint a Biztonságpolitikai Szakkollégi-
um 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 intézményben tölthetnek el 
egy szemesztert, amennyiben az Erasmus+ nevű programban sikeresen pá-
lyáztak. A honvéd tisztjelölteket a tanulmányi munkájuk és egyéb tevékeny-
ségük alapján értékelik, amelynek eredménye meghatározó a specializációra  
és az első tiszti beosztásba helyezés során.

TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS

A katonai alapképzéseken a hallgatók a Magyar Honvédség parancsnokával 
kötött ösztöndíjszerződés keretében folytatják tanulmányaikat. Ez azt is jelenti, 
hogy a képzés teljes időtartama alatt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll-
nak a Magyar Honvédséggel. Ezen túlmenően rendszeres havi ösztöndíjban, 
ingyenes élelmezési és ruházati ellátásban, valamint tanszertámogatásban ré-
szesülnek. A honvéd tisztjelöltek elhelyezése a képzés helyén kollégiumi kö-
rülmények 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 alakulatainál szolgáló katonák számára elérhető. Ennek meg-
felelően egy-egy szemesztert külföldön is végezhet, számos hazai és nem-
zetközi gyakorlaton vehet részt. A honvéd tisztjelöltek előtt nyitva állnak  
a magyar felsőoktatási pályázati lehetőségek is.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai képzést választók a Ludovika 
Campuson folytatják tanulmányaikat. A Campus Magyarország egyik legmo-
dernebb intézménye, ahol a hallgatók részére mind a korszerű oktatás, mind 
a hatékony szabadidő-eltöltés feltételei adottak. A hallgatók a szak sajátos-
ságaiból 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 Minisztérium-
ban, a Magyar Honvédségben, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a rend-
védelmi szerveknél, illetve a kormányzat egyéb szervezeteinél szakértőként. 
Mindemellett lehetőségük van szerződéses vagy tartalékos tiszti pályára lépni.
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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 ösztöndíjszerződés alapján a hivatásos állományba vételüket 
követően a karon végzett hadnagyok kötelesek a Magyar Honvédség állo-
mányában szolgálatot teljesíteni, legalább a honvédtiszti alapképzés kétsze-
resének megfelelő időtartamban. A hagyományokhoz hűen a végzősök az 
augusztus 20-ai központi állami ünnepség keretében zajló tisztavatáson te-
szik le tiszti esküjüket. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon végzett 
hadnagyok százszázalékos felvevőpiaca a Magyar Honvédség Parancsnok-
sága és a Honvédelmi Minisztérium, ezért a tiszti hivatást választó fiatalok 
kiszámítható életpályát tudhatnak magukénak.

A biztonság- és védelempolitikai szakreferensek elhelyezkedhetnek Ma-
gyarország központi és helyi szintű közigazgatási szerveinél, a honvédségi 
és rendvédelmi szerveknél, polgári cégeknél biztonsággal összefüggő mun-
kakörökben. Csatlakozhatnak a Magyar Honvédség tartalékos és szerződé-
ses állományához, elláthatnak nemzetközi szervezetekben referensi, nem-
zetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói feladatokat.

Az első tiszti beosztásba kinevezett hadnagyok illetménye alapilletményből, 
honvédelmi szolgálati díjból, illetménypótlékból, valamint jogszabály alapján 
meghatározott esetekben kiegészítő illetményből áll, amelynek bruttó ösz-
szege 2021-ben legkevesebb 415 088 Ft (nettó 276 000 Ft).
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BIZTOS ÉLETPÁLYA

Magyarország kormánya elkötelezett amellett, hogy hazánk és a magyar 
állampolgárok biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programot, amellyel az elmúlt évtizedek legnagyobb és 
legátfogóbb honvédelmi programja indult meg. A program elsődleges célja 
egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfele-
lő válaszokat adó honvédség létrehozása. A program honvédelmi ágának 
egyik legfontosabb célkitűzése a hivatásos és szerződéses állomány feltöl-
töttségének növelése, az állomány megtartása.

A katonai pálya nem egyszerűen munka, hanem hivatás, életpálya. A Magyar 
Honvédség kiszámítható életpályát kínál mindazoknak, akik elhivatottak a hon-
védelem 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 
széleskörűen gondoskodik a katonákról, ezáltal téve vonzóvá a haza szolgálatát.

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

A honvédségnél dolgozó közalkalmazottak 2019. január 1-jét követően hon-
védelmi alkalmazottként 2022-ig összesen átlagosan 35 százalékkal maga-
sabb fizetést kaphatnak.
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HALLGATÓI ÉLET

Az egyetemi hallgatók mindennapjait is szá-
mos esemény színesíti. A hagyományos ren-
dezvények – gólyatábor és gólyabál – mellett 
idetartoznak a végzős hallgatók számára ren-
dezett gyűrűavató bál, a honvéd tisztjelöltek 
„100 napos” ünnepsége és más, egyetemi 
közösséget erősítő kulturális, tudományos 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 tisztje-
löltek szabályozott keretek között, kötelező 
időbeosztás, napirend szerint élnek (ébresztő, 
reggeli torna, napi parancskihirdetés, sorako-
zó, 24 órás szolgálatok, heti kétszeri délutáni 
kiképzési foglalkozások stb.).

A HHK-n a hétfői és szerdai napok délutánjain 
számos fakultatív program közül választhat-
nak a hallgatók. Ebben az időszakban fakul-
tatív nyelvtanulásra (francia, német, angol), 
szakmai szakkörök látogatására, tudományos 
diákköri munkára és sportolásra van lehető-
ség.

A katonákkal szemben elvárt kifogástalan fi-
zikai állóképesség fenntartása érdekében az 
NKE számos sportszakosztálya áll rendelke-
zésre. A honvéd tisztjelöltek aktív és sikeres 
szereplői a Magyar Honvédség sportbajnok-
ságainak.

A kari hallgatói önkormányzat (HÖK) legfon-
tosabb feladatköre a hallgatói élet szerve-
zése, a hallgatók érdekeinek képviselete, 
érvényesítése és védelme, szoros együttmű-
ködésben a kar vezetői állományával. A HÖK 
aktívan részt vesz a tanulmányi és hallgatói 
ügyekkel kapcsolatos döntésekben, újítások-
ban, így naprakész információkkal és lelkiis-
meretes munkával tud a hallgatók rendelke-
zésére állni tanulmányi, szakmai vagy más, az 
egyetemi élettel összefüggő kérdésekben, 
ügyintézésben.
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