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ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK KAR

A hazai és nemzetközi közszolgálatra felkészítő
versenyképes tudás

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) a hazai és nemzetközi 
közigazgatási szakemberek és vezetők képzésének bázisintézménye, amely 2019-
ben kezdte meg működését az Államtudományi és Közigazgatási, valamint a Nemzet-
közi és Európai Tanulmányok Karok összevonásával. Az egyesített kar kiemelt felada-
ta, hogy egységes szemlélet alapján biztosítsa a szakmai utánpótlást a kormányzati és 
közigazgatási szervek számára, továbbá a külképviseleteken, illetve a hazai közigaz-
gatás külügyi és európai integrációs érintettségű területein. A munkáltatók igényeinek 
megfelelően kialakított, gyakorlat- és problémaorientált elemekből álló képzési prog-
ramjai mind a hazai közigazgatás, mind a köz- és versenyszféra találkozásánál műkö-
dő szervezetek, mind a nemzetközi és európai uniós intézmények nemzetközi felada-
tainak ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel felruházzák a hallgatókat. 

Az egyedülálló, magyar és angol nyelvű képzési kínálat, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek, 
a gyakorlatorientált képzés és gyakornoki programok versenyképes tudást nyújtanak 
a végzettek számára. 

Az ÁNTK Budapest egyik legújabb és legmodernebb oktatási campusán, a Ludovika 
Campuson működik, amelyhez 600 férőhelyes, kiválóan felszerelt kollégium tartozik.



ALAPKÉPZÉSEK
ÉRETTSÉGI UTÁN JÖHET A DIPLOMA!
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KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ 
ALAPKÉPZÉSI SZAK
(6 féléves nappali és levelező
munkarendű képzés)

A közösség ügyeinek intézése

A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karri-
erre készítjük fel hallgatóinkat. Olyan közigazgatás-szer-
vező szakembereket képzünk, akik elhivatottsággal és 
tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpá-
lyára. A végzett hallgatók az állami és önkormányzati 
szektor valamennyi területén el tudnak helyezkedni.  
A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási 
feladatkörök túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban közigazgatási 
folyamatok szervezésére, fejlesztésére, hatósági jogal-
kalmazásra, valamint az alapvető államháztartási felada-
tokban való részvételre kapnak teljes körű felkészítést. 
Olyan elméleti, tudományos alapozó (például államel-
méleti, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) 
ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik, hogy 
tanulmányaikat az NKE mesterképzésein folytathassák. 

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon 
szerezhetnek oklevelet:

Általános igazgatási szakirány, amely-
nek célja, hogy szerteágazó ismereteket adjon a köz-
igazgatás meghatározó területeiről.

Főbb tantárgyak: E-közszolgálat elmélete, Alapjo-
gok a közszolgálatban, Közszolgálati stratégiai em-
berierőforrás-menedzsment, Közigazgatási jogér-
vényesítési és jogvédelmi ismeretek.

Nemzetközi közigazgatási szakirány, 
amelynek célja, hogy emelt szintű nemzetközi és eu-
rópai tudásanyagot adjon át, amellyel a tisztviselő 
kormányzati karrierje során magas szinten tudja a fel-
adatát ellátni.

Főbb tantárgyak: Az EU jogrendszere, A magyar 
külügyi igazgatás, Diplomáciai kapcsolatok joga, 
Európai kormányzati és közigazgatási rendszerek.

Adóigazgatási szakirány, amely professzi-
onális adószakértői karrierre készít fel.

Főbb tantárgyak: Az adóigazgatás és adóeljárás 
alapjai, Nemzetközi adójog és uniós vámjog I–II., 
Adózás és integritás, Felszámolási és végrehajtási 
ismeretek.
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NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK
(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A nemzetközi kapcsolatok szolgálatában

Az itt tanulók olyan ismereteket sajátít-
hatnak el, amelyekkel alkalmassá vál-
nak a közszolgálati intézményrendszer 
nemzetközi kapcsolataiban, különösen 
az Európai Unió és az európai országok 
igazgatási szerveivel való együttműkö-
désben nemzetközi ügyintézői, szervezői 
és kapcsolattartói, a nemzetközi szerve-
zetekben pedig menedzseri feladatok 
hatékony ellátására.

A képzés új létszámkerettel, megújult 
oktatásmódszertannal, valamint egy gya-
korlat- és élményorientált képzési prog-
rammal várja a jelentkezőket, amelynek 
során kiemelten fontos az egyéni mento-
rálás, a pályasegítés, valamint a gyakorlati 

munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek 
átadása.

A szakon végzett hallgatók tanulmánya-
ikat folytathatják az ÁNTK mesterképzé-
si szakjain, többek között a nemzetközi 
közszolgálati kapcsolatok mesterképzési 
szakon, vagy elhelyezkedhetnek az ága-
zati minisztériumok és háttérintézményeik 
nemzetközi kapcsolattartással és terve-
zéssel foglalkozó szervezeti egységeinél.

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kap-
csolatok elmélete, Diplomáciatörténet, 
Nemzetközi jog, Mikro- és makroöko-
nómia, Integrációtörténet és európai 
uniós intézmények.

INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT
ALAPKÉPZÉSI SZAK
(6 féléves nappali munkarendű angol nyelvű képzés)

The gateway to your career in International Public
Service Management

A 2021-ben indult új nemzetközi igazgatási 
(International Public Management) alapszak 
célja, hogy nemzetközi szinten is egye-
dülállóan korszerű, és a végzettek mun-
kaerőpiacon való elhelyezkedését vagy 
továbbtanulási lehetőségeit magas szinten 
elősegítő tudást nyújtson.

A cél olyan szakemberek képzése, akik 
alkalmasak a közszolgálati intézmény-
rendszer nemzetközi kapcsolataiban, így 
többek között az Európai Unió és annak 
tagországai, de más harmadik országok 
szerveivel való együttműködésben is nem-
zetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolat-
tartói feladatokat hatékonyan ellátni, vagy 
nemzetközi szervezetekben menedzseri 
feladatokat végezni.

A végzett hallgatók a nemzeti közigazgatás 
(beleértve a diplomáciai testületet is) nem-
zetközi kapcsolatokkal foglalkozó munka-
köreiben, a nemzetközi szervezetekben, 

illetve a magánszféra kormányzati vagy 
nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos 
munkaköreiben találhatnak majd állást.

Főbb tantárgyak: Társadalomtudomá-
nyi alapok, Jogi ismeretek, Nemzetközi 
jog, Interkulturális tanulmányok, Politika-
tudomány, Információs technológiák, In-
formációs társadalom, Közmenedzsment, 
Közpénzügyek, Globális gazdasági ta-
nulmányok, Makrogazdaságtan, EU in-
tézményi, jogi és döntéshozatali ismere-
tek, Védelmi és biztonsági tanulmányok, 
Külügyi igazgatás, Történelmi tanulmá-
nyok, Tudománytörténet, Közigazgatás-
tudományok, Kommunikációs ismeretek.

Emellett nyelvi képzés is helyet kap a kíná-
latban.



MESTERKÉPZÉSEK
A JÖVŐ VEZETŐIT KÉPEZZÜK!
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A mesterszak arra készíti fel végzettjeinket, hogy alapjaiban is-
merjék meg, mit jelent az állam nemzeti, európai és nemzetkö-
zi keretekben, ugyanakkor ne csak ismerjék, hanem képesek 
legyenek bármelyik ágazatában tervezési, stratégiai, elemzési, 
jogi és vezetői feladatok ellátására.

A képzést sikeresen teljesítők az állami működés minden te-
rületén és szintjén dolgozhatnak. Átfogó tudásuk az igazgatás 
bármely területén hasznosítható, ugyanakkor képesek lesznek 
arra is, hogy a politikai döntéshozók munkáját a legmagasabb 
szinten segítsék.

A mesterképzést sikeresen teljesítők okleveles államtudomá-
nyi mester szakképzettséget és államtudományi doktori címet 
szereznek.

A szakot érettségi után vagy másoddiplomás képzésként igaz-
gatásszervező, közigazgatás-szervező és nemzetközi igaz-
gatásszervező, rendészeti, illetve jogi és gazdaságtudományi 
végzettséggel rendelkezőknek is javasoljuk.

A hallgatók a 8 hetes igazgatási vagy egyéb jogalkalmazási 
szakmai gyakorlatot a magyar államigazgatásban vagy az Eu-
rópai Unió intézményeiben is teljesíthetik.

Főbb tantárgyak: Államtan, Politikaelmélet, Alkotmánytan, 
Kormányzástan, Közigazgatástan.

OSZTATLAN ÁLLAMTUDOMÁNYI
MESTERKÉPZÉSI SZAK 
(10 féléves nappali és levelező
munkarendű képzés)

A professzionális állammenedzsment
utánpótlása

Az államtudományi doktori címet adó szak célja az állam és 
a kormányzás átfogó tudásanyagával ötéves osztatlan kép-
zésben felkészíteni a hallgatókat akár professzionális állami 
vezetői karrierre is. Az államtudományi mesterszak elsősor-
ban államtudománnyal foglalkozik, de jelentős arányban tar-
talmaz jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi 
ismereteket, rendszerismeretet, infokommunikációs ismere-
tet, közigazgatástant is. Magas óraszámban biztosítja a gya-
korlati felkészítést a hallgatók számára, de az osztatlan kép-
zés megteremti a lehetőséget arra is, hogy a kiemelt témák 
tudományos elemzésének képességére is szert tegyenek. 

A tantárgyak elosztásánál kiemelt cél volt, hogy az ismeretek 
egymásra épüljenek, és a jellemzően egy, másfél éves tár-
gyakkal kiegyenlített legyen a hallgatókra nehezedő teher. 
Emellett külön figyelem irányul a vezetői készségek kialakítá-
sára, fejlesztésére és a hallgatók pszichológiai felkészítésére. 
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KÖZIGAZGATÁSI
MESTERKÉPZÉSI SZAK 
(4 féléves nappali és levelező
munkarendű képzés)

Karrierképzés a közszolgálatban

A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel, ezért főként a már a köz-
igazgatásban dolgozóknak ajánljuk, továbbá várjuk a közigazgatás-tudományi doktori 
képzésre készülőket is.

A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett 
jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek 
a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi di-
menzióival és működési gyakorlatával.

Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési 
jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, 
közigazgatási szervezetfejlesztés és -irányítás, az infokommunikációs rendszerek és 
adatbázisok működtetése.

A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanul-
mányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, köz-
jog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási 
feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony 
kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá 
a kormányzati szintű döntések előkészítésére.

A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatás-szervező és 
nemzetközi igazgatási alapképzésén végzetteknek, valamint a társadalomtudományi 
és politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek. A mesterképzéssel párhu-
zamosan lehetőség van szakirányú továbbképzés elvégzésére is, így a mesterdiplo-
ma mellé extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

Főbb tantárgyak között szerepelnek összehasonlító jellegű tantárgyak, például Ösz-
szehasonlító alkotmányjog, Összehasonlító közigazgatás, Összehasonlító közszolgá-
lat, továbbá kommunikációs készségfejlesztés, úgymint Közszolgálati kommunikáció-
menedzsment, Vezetőfejlesztés, Vezetői kommunikáció és médiaszereplés, továbbá 
Integritásmenedzsment, Adat- és kibervédelem, HR-menedzsment a közszolgálatban.
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KORMÁNYZÁS ÉS VEZETÉS
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A kormányzás vezetői utánpótlása

A képzés célja a kormányzati igazgatás és közigazgatás számára vezetői utánpótlás 
képzése, vezetői karrierképzési lehetőség biztosítása. Elsősorban az államtudományi, 
jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők számára kínál továbbtanulási lehetőséget, továbbá vezetői karrier- 
motivációt a közszolgálati hivatásterületeken.

A kormányzás és vezetés mesterképzés célja, hogy az államkormányzással kapcso-
latos tudást komplexen, az állami erőforrásokat rendszerszemlélettel kezelni tudó, 
magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes szak-
embereket képezzünk. A szakon végzettek képesek lesznek az állami feladatokat 
nemzetközi és regionális összefüggésekben is értelmezni, a közpolitikai stratégiai ter-
vezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szem-
lélettel kezelni.

Hallgatóink elsajátítják a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és 
közigazgatási jogi kereteket, az államszervezet, az államigazgatás hatékony változás-
menedzsmentjét, megtanulják az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és 
nemzetközi modellek szerint is szervezni. Olyan szakembereket képzünk, akik az álla-
mi működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi 
tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével felkészülnek a kor-
mányzati és a közszférában ellátandó vezetői szakfeladatokra.

Főbb tantárgyak: Nemzetstratégiai alapkérdések, A stratégiai kormányzás és köz-
politikai tervezés, A kormányzás intézményi alapjai és folyamata, Vezetői személyi-
ségfejlesztés – önismereti tréning.
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KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK  
(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Okleveles közgazdászok a közszolgálatban

A gazdaságtudományi képzési területen alapított közgazdálkodás és köz-
politika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemel-
ten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területeinek 
szakember-utánpótlását. 

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában 
képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igaz-
gatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító 
szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási keretekben történő elem-
zésre, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megisme-
rik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a köz-
menedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és 
megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-fel-
használást érintő témaköröket. 

A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági 
és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az 
államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési 
területek alapképzésein végzetteket várjuk.

Főbb tantárgyak: Közösségi gazdaságtan, Államháztartási számvitel, 
Komplex gazdasági elemzés, Kvantitatív hatáselemzés.

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI
KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI 
SZAK
(4 féléves nappali és levelező
munkarendű képzés)

A köz szolgálata nemzetközi térben

A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak egye-
síti a közigazgatási, rendészeti és katonai-védelmi képzési területek 
nemzetközi vonatkozásait, magában foglalja a biztonság- és védelem-
politika, az európai és nemzetközi igazgatás, valamint a rendészeti 
vezetőképzés ismeretanyagát.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szak-
emberek képesek nemzetközi szervezeteknél és az Európai Unió 
intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, 
a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatko-
zású feladatokat ellátni.

Az első évet követően a hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak:
• Európa-tanulmányok szakirány,
• Nemzetközi közigazgatási szakirány,
• Biztonsági tanulmányok szakirány,
• Rendészeti tanulmányok szakirány.

Főbb tantárgyak: A magyar külügyi igazgatás, Nemzetközi politikai 
gazdaságtan, Nemzetközi jog és nemzetközi szervezetek, Az Eu-
rópai Unió joga és politikái, Interkulturális tárgyalások, Diplomáciai 
protokoll.
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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(4 féléves nappali és levelező munkarendű 
magyar nyelvű képzés)

A nemzetközi kapcsolatok szakértője

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak tantervét a Külgaz-
dasági és Külügyminisztériummal egyeztetve, a gyakorlati igények-
re tekintettel alakítottuk ki és valósítjuk meg.

A külkapcsolati pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés tema-
tikája igazodik a külügyi igazgatás követelményeihez. Meghatáro-
zó szerepet játszik a szak struktúrájában a gazdaságdiplomácia, 
és hangsúlyosan szerepelnek benne külgazdasági témák. A szak 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs ta-
nulmányok, valamint Európa-tanulmányok specializációt tartalmaz.

A szak versenyképes ismeretek és készségek megszerzésére ad 
lehetőséget, így azok számára is vonzó lehet, akik nem a közszol-
gálatban, hanem tudományos pályán vagy a versenyszférában, 
nemzetközi területen képzelik el a jövőjüket.

Főbb tantárgyak: A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia 
története, Európai eszme- és politikatörténet, Kormányzati rend-
szerek összehasonlító elemzése, Összehasonlító civilizációs ta-
nulmányok, Összehasonlító alkotmányjog, Kutatásmódszertan,  
A külkapcsolati munka gyakorlati kérdései, Geopolitika és a nem-
zetközi viszonyok elmélete, Gazdaságdiplomácia.

INTERNATIONAL RELATIONS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(4 féléves nappali munkarendű angol nyelvű képzés)

Expert in International Relations
 
Az International Relations (IR) mesterképzési szakon a nemzetközi kapcsolatok elméleti 
és gyakorlati ismereteit angol nyelven sajátítják el a hallgatók.

Az angol nyelvű szak gyakorlatorientált kurzusokon keresztül készíti fel a külügyi pályára 
a hallgatókat. A hallgatók megismerkednek a külügyi igazgatás hazai és nemzetközi leg-
jobb gyakorlataival.

Főbb tárgyak: History of Diplomacy, History of European Thought and Politics, EU go-
vernance, Comparative Constitutional Law, International Protection of Human Rights, 
Economic Diplomacy, Geopolitics, Foreign Policy and Practice of Foreign Service.

A hallgatók három specializáció közül válaszhatnak: International Economic Relations, 
European Studies és Regional and Civilization Studies.

A nemzetközi mércével mérve is versenyképes képzés elvégzése után a hallgatók  
a hazai külügyi igazgatásban, nemzetközi intézményeknél, tudományos pályán, de a ver-
senyszférában is elhelyezkedhetnek.
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INTERNATIONAL PUBLIC
SERVICE RELATIONS
MESTERKÉPZÉSI SZAK 
(3 féléves nappali munkarendű
angol nyelvű képzés)

In the service of the international
community – at home and/or abroad

A mesterképzés a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és 
a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szerve-
zetek és az uniós intézmények, a külügyi, védelmi és rendvé-
delmi igazgatás, továbbá a közigazgatási szervek nemzetközi 
feladatainak ellátására.

A képzésre külföldről is jelentős számban érkeznek hallgatók. 
Az így létrejövő multikulturális környezet kiváló lehetőséget 
teremt a kommunikációs képességek fejlesztésére és a jövő-
beni szakmai kapcsolatok kiépítésére.

A képzés fontos sarokpillére a kompetenciaalapú, gyakorlato-
rientált oktatás, amelyben a hallgatók olyan készségeket, ké-
pességeket szereznek, amelyeket feladataik elvégzése, napi 
munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

Főbb tantárgyak: International Organizations – Law and 
Policy-making, International Political Economy, Regional 
Security Challenges, EU Sectoral Policies, EU Common Fo-
reign and Security Policy (CFSP)

KIBERBIZTONSÁGI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A kibertér védelmezője

A szak elsősorban a közszolgálatban dolgozó, kiberbiztonságért felelős 
szakemberek képzését tűzi ki célul, akik a nemzetközi kapcsolatok, az 
állami és önkormányzati szervezetek információbiztonsága és a létfontos-
ságú informatikai rendszerek védelme területén terveznek elhelyezkedni. 
Ezek mellett természetesen a piaci kihívásokra is felkészülnek a hallgatók.

A területet megalapozó jogi és informatikai ismeretek elsajátítása után  
a hallgatók a biztonságszervezés alapjaival, a kockázatértékeléssel és  
a fizikai védelemmel, majd az információbiztonság alapjaival ismerkednek 
meg. A továbbiakban a kiberbiztonság nemzetközi, katonai és rendészeti 
területein tesznek szert mélyebb ismeretekre, így például a kiberdiplo-
mácia, a kiberhadviselés vagy éppen a digitális nyomrögzítés is szerepel  
a tantárgyak között. Olyan speciális területeket is megismernek a képzés-
ben részt vevők, mint a villamos energetikai és a pénzintézeti rendszerek 
védelme vagy a kibervédelem pszichológiai aspektusa.

A kiberbiztonsági mesterszakot az informatikai, az államtudományi, rendé-
szeti és katonai alapszakokon végzetteknek egyaránt ajánljuk.

Főbb tantárgyak: A hazai és nemzetközi szervezetek feladatai a ki-
bervédelemmel összefüggésben, Közszolgálati információs rendsze-
rek védelme, Kritikus információs infrastruktúra védelem, Hírszerzés  
a kibertérben.
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FEJLESZTÉSPOLITIKAI
PROGRAMMENEDZSMENT
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(2 féléves nappali és levelező
munkarendű képzés)

Okleveles projektszakértők
a közszolgálatban

A képzés célja az Európai Unió közvetlen és közvetett forrásainak 
felhasználásához és nemzetközi projektek sikeres lebonyolításához 
szükséges emelt szintű – közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és 
programmenedzsment – tudás átadása a fejlesztési programok, ope-
ratív programok és a konkrét beavatkozások – konstrukciók, fejlesz-
tési projektek – előkészítését és lebonyolítását végző szakértői kör 
számára.

Az uniós programok megvalósításának sikere alapvetően függ az 
előkészítésben és megvalósításban érintett teljes intézményrendszer 
munkatársainak szakmai felkészültségétől, valamint a magyar érde-
kek megfelelő szintű érvényesíthetőségétől az európai uniós intéz-
ményekben. Mindezekre való tekintettel a megfelelő létszámú humán 
erőforrás rendelkezésre állása és tudásszintje kritikus jelentőségű. 
Jelenleg ma Magyarországon nincs olyan felsőoktatási képzés, amely 
átfogó, megfelelő és teljes körű tudásanyagot biztosítana a fejlesz-
téspolitikai intézményrendszerbe belépni kívánó személyek részére. 
Ebből kifolyólag a rendszerben dolgozó kollégák már a tényleges 
munkavégzés közben ismerik csak meg az uniós fejlesztéspolitika 
mechanizmusait, gondolkodásmódját, azaz a rendszert magát.

Célunk olyan uniós fejlesztéspolitikai 
szakértők képzése, akik már a belépés 
pillanatában átlátják a rendszer egészét, 
és az operatív feladatokba való bevoná-
suk azonnal lehetséges. A végrehajtás-
ban részt vevő, széttagoltan elhelyez-
kedő szervezeti egységek – amelyek 
dolgozóinak összlétszáma körülbelül 
3000 főre tehető – akkor képesek iga-
zán hatékony, a kedvezményezettek ad-
minisztrációs terheit csökkentő, valamint 
a folyamatokat felgyorsító munkavég-
zésre, ha egységes szakmai felkészült-
séggel és tudásszinttel rendelkeznek. Az 
említett körnél jelentősen bővebb azon 
személyek köre, akik olyan projekteket 
hajtanak végre, amelyeket EU-forrásból 
finanszíroznak. Ezen projektek szaksze-
rű és szabályos végrehajtása érdekében 
ugyancsak kiemelt jelentőségű a megfe-
lelő szaktudás rendelkezésre állása.

Főbb tantárgyak: EU állami támogatási 
szabályok, Program- és projektmenedzs-
ment, Programpénzügyi menedzsment, 
Kvalitatív tervezési-elemzési módszerek.
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MESTERDIPLOMA
UTÁN

IRÁNY A DOKTORI CÍM!

DOKTORI KÉPZÉS

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (KDI) hazánk első és egyetlen ilyen profilú 
doktori iskolája, amely a közigazgatás-tudomány területén különböző képzési formák-
ban biztosítja a doktoranduszok tudományos pályára való felkészítését. Kutatási terü-
letei átfogják az állam- és közigazgatás-történetet, a jogtudományt, a közigazgatási 
szervezéstant, a gazdaságtudományokat, a kormányzástant, a nemzetközi és európai 
tanulmányokat, valamint a közigazgatás személyi állományát.
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NYELVI, FELVÉTELI
KÖVETELMÉNYEK

TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS
NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁS

TEHETSÉGGONDOZÁS
ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

HALLGATÓI ÉLET 

VÁLTOZÁSOK 2024-TŐL

AZ ÁNTK-N
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NYELVI KÖVETELMÉNYEK

A nemzetközi igazgatási (magyar és angol nyelven) alapképzési szakra 
egy idegen nyelvből állami vagy államilag elismert B2 szintű (korábban 
középfokú) komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenér-
tékű okirattal rendelkezők jelentkezhetnek.

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakra vagy 
angol nyelvből szerzett felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga- 
bizonyítvány, vagy angolból és egy másik idegen nyelvből szerzett, álla-
milag elismert B2 komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy ezek-
kel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megléte szükséges.

Az angol nyelven meghirdetett International Public Service Relations 
szakon angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítványra 
vagy ezzel egyenértékű okiratra van szükség.

A közigazgatás-szervező alap-, államtudományi osztatlan képzések, 
valamint a fejlesztéspolitikai programmenedzsment, a kiberbiztonsági,  
a kormányzás és vezetés, a közgazdálkodás és közpolitika, a közigaz-
gatási, valamint a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakok ese-
tében nincs előírt nyelvi bemeneti feltétel.

A kar a képzési programokba integrált ingyenes nyelvtanulási lehetősé-
get biztosít szemeszterenkénti 60 órás általános és 30 órás szaknyelvi 
kurzusok formájában. Az igények és a diákok nyelvtudási szintjének 
figyelembevételével alakítjuk ki a kurzusokat.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támoga-
tott, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíjszerző-
dés keretében folytatja tanulmányait.

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi 
feltételek vonatkoznak az alábbi kivételekkel:

Az államtudományi osztatlan mesterképzésen az egye-
tem által létrehozott bizottság pályaorientációs alkalmas-
sági beszélgetés keretében vizsgálja a jelentkező pálya 
iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát. A nem 
megfelelt minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljá-
rásból.

A mesterképzésre jelentkezők esetében az egyetem 
által létrehozott bizottság szóbeli vagy írásbeli felvéte-
li vizsga keretében vizsgálja – a felvételi eljárás során 
megjelölt képzés vonatkozásában – az alábbi szempon-
tokat: közigazgatási szakmai gyakorlat, szakmai és köz-
életi tevékenység, jelentős közigazgatási szakmai, tanul-
mányi, kutatási, publikációs, tudományos tevékenység, 
szakmai tájékozottság, személyes, verbális képességek, 
a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhiva-
tottság, pályaorientáció.

TANULÁS- ÉS
PÁLYASEGÍTÉS

A karon szerveződő diákkörök és szakkollégiumok 
mellett hallgatói mentori program is segíti a tanulást. Az 
alapképzési szakokon öt–tíz hét, bizonyos mesterkép-
zési szakon három–tizenkét hét, az osztatlan képzésen 
nyolc hét kötelező vagy szabadon választható szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni, elsősorban állami, azon belül 
államigazgatási vagy önkormányzati szerveknél.

Az egyetem szakmai együttműködési kapcsolatot tart 
fenn minisztériumokkal, kormány- és járási hivatalokkal, 
önkormányzatokkal, illetve más kiemelt államhatalmi és 
államigazgatási intézményekkel (Országgyűlés, Nemzeti 
Választási Bizottság, Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóság, Állami Számvevőszék, Magyar 
Nemzeti Bank, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar  
Államkincstár, bíróságok, ügyészségek) itthon, vala-
mint a nemzetközi közegben is, ami a végzett hallgatók  
államigazgatási térbe történő integrációját segíti.

A karriertámogatás célja, hogy a hallgatók számára 
szakmai gyakorlati helyet, munkalehetőséget és egyéb 
elhelyezkedési lehetőségeket kutasson fel a hazai 
munkaerőpiacon.
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NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁS

Az NKE a hazai egyetemek között a harmadik helyen áll abban a nem hivatalos fel-
sőoktatási rangsorban, amely szerint a legtöbben utaznak ki mobilitási programok-
kal külföldre tanulni. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar – valamint  
a többi NKE-s kar – számos nemzetközi partnerével együttműködve biztosítja azt  
a lehetőséget a hallgatóinak, hogy intenzív tanulmányi célú és szakmai gyakorlat mo-
bilitásokat folytassanak. Ezek elérhetők Európán belül az Erasmus+ elnevezésű prog-
rammal, illetve az Európán kívüli nemzetközi kreditmobilitás (ICM) segítségével. To-
vábbi lehetőségeket kínál a Tempus Közalapítvány által menedzselt Campus Mundi 
pályázat is a kiutazni vágyó hallgatók számára.

Mindezek kiváló lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak arra, hogy:
• életre szóló élményt, tapasztalatot szerezzenek, kapcsolatot építsenek ki a szak-

mai világgal;
• akár két szemeszteren keresztül is tanulhassanak több mint 75 kari partnerintéz-

ményünknél, Európán belül, és majdnem 20-nál Európán kívül (ICM);
• országokon és kultúrákon átívelő kapcsolati tőkét alakítsanak ki;
• megismerjék a világot, és a kihívásokon keresztül pedig önmagukat.
• 
Amit kínálunk:
• nemzetközi partnereinknél tanulmányi mobilitással eltöltött szemeszter(eke)t;
• szakmaigyakorlat-lehetőséget nemzetközi szervezeteknél, nagykövetségeken, 

konzulátusokon;
• egy élő „erasmusos közösség” tagjai lehessenek, amely során folyamatosan meg-

újuló programokban vehetnek részt;
• kiterjedt idegennyelvű kurzuskínálatot, megkönnyítve ezáltal a külföldi tapasztalat-

szerzéshez szükséges nyelvtudás megalapozását, fejlesztését.
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TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos 
diákköri tevékenységet folytat az egyes 
tanszékeihez kötődően, ahol a hallgatók 
egy-egy szakterületet mélyebben is meg-
ismerhetnek, és amelybe bárki bekap-
csolódhat.

A programban részt vevő hallgatók a fél-
évente megrendezett Intézményi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián mérhetik össze 
tudásukat, és szerezhetnek új szakmai, va-
lamint előadói tapasztalatokat. A kétévente 
megrendezendő Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián a hallgatók rendsze-
rint kiváló eredményeket érnek el.

A karon több szakkollégium is működik, 
amelyek szellemi és közösségi műhely-
ként segítik az elhivatott és motivált diá-
kok fejlődését, ilyenek például az Ostra-
kon, a Magyary Zoltán, a Nemzetközi és 
Európai Szakkollégium.

A tehetséggondozáshoz az évek óta mű-
ködő mentorprogram is hozzájárul.

ELHELYEZKEDÉSI
LEHETŐSÉGEK

A magyar közigazgatásban felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők jelentős része a kar 
elődintézményeiben szerzett diplomát. Ez azt 
bizonyítja, hogy képzésünk jó esélyeket kínál 
a munkaerőpiacon. Az itt végzett hallgatók 
elsősorban az államigazgatásban (miniszté-
riumok, megyei kormányhivatalok, járási hi-
vatalok, költségvetési szervek) és az önkor-
mányzati igazgatásban helyezkedhetnek el. 
Sokan a szakmai gyakorlatot biztosító szerv-
nél kapnak állást.

A nemzetközi szakok végzett hallgatói verseny-
képes tudásuknak, a külföldi ösztöndíj- és gya-
kornoki programoknak köszönhetően stabil el-
helyezkedési lehetőséggel pályázhatnak állásra 
a hazai és európai uniós igazgatásban, a nem-
zetközi szervezetekben, a versenyszférában, 
továbbá a nem kormányzati szervezeteknél.

A közigazgatás egyre versenyképesebb 
hosszú távú karriert biztosíthat a végzettek 
számára, jogszabályok által garantált előme-
neteli lehetőséggel, kiszámítható életpályá-
val, akár több mint 400 ezer forintos bruttó 
átlagjövedelemmel.
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HALLGATÓI ÉLET

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hall-
gatói önkormányzatai meghatározó sze-
repet játszanak az egyetemi hallgatói 
közösség formálásában; a hagyományos 
rendezvények, kulturális programok mel-
lett más módon is igyekeznek gondtalan-
ná tenni a hallgatók egyetemi éveit.

A nagy hagyományú, évente megrende-
zett gólyatábor és a gólyabál segíti az új 
hallgatók beilleszkedését az egyetemi 
közösségbe. A végzős hallgatók számá-
ra szervezett gyűrűavató, a „felező” és 
egyéb rendezvények is nagy népszerű-
ségnek örvendenek az egyetemi polgá-
rok körében.

A fentieken túl évente rendeznek töb-
bek között úgynevezett kollégiumi hetet, 
sportnapot, gasztronómiai, kultúra- és 
vetélkedőnapot, de épp így képviselteti 
magát a tudományos élet is: a hallgatók 
délutánjait egész évben – az intézetek,  
a TDK-k és a szakkollégiumok szervezé-
sében megvalósuló – konferenciák és 
különböző meghívott előadók prezentá-
ciói teszik színesebbé.

A kar hallgatói önkormányzata (HÖK) a leg-
nagyobb létszámmal rendelkező hallgatói 
érdekképviseleti szerv az egyetemen. El-
sődleges küldetésének tekinti a hallgatók 
érdekeinek hiteles képviseletét, a felmerü-
lő problémák megoldását és a megfelelő 
kommunikáció biztosítását a kari vezetés 
felé, illetve a hallgatók között.

A HÖK bizottsági struktúrája a hallgatókat 
érintő összes témakört lefedi. Feladatuk 
még a különböző kari és egyetemi szintű 
szabályzatokkal kapcsolatos véleménye-
zés, a kari és egyetemi hallgatói képvi-
selet biztosítása, valamint az ösztöndíjak 
odaítélésében történő közreműködés.

A kiterjedt ösztöndíjrendszernek köszön-
hetően a kar hallgatói szociális helyzetük, 
kimagasló tanulmányi eredményeik vagy 
közösségi tevékenységük alapján pá-
lyázhatnak támogatásokra.

Az ősz folyamán a HÖK-választásokon 
bármely hallgató jelentkezhet választmá-
nyi tagnak.

VÁLTOZÁSOK 2024-TŐL

Marad az emelt szintű érettségi követelmény az államtudományi osztatlan, és a nem-
zetközi igazgatási BA (magyar és angol) szakok esetében, a közigazgatás-szervező 
szaknál nem lesz rá szükség. A 280 pontos minimum ponthatár megmarad az állam-
tudományi osztatlan szak és a nemzetközi igazgatási BA magyar és angol szakok 
esetében, a közigazgatás-szervező alapszakon 200 pont lesz a minimum ponthatár.  
Az egyes szakokon vagy szakirányokon meghatározott B2 komplex nyelvvizsga-köve-
telmény megmarad 2024-ben is.

Bővül a tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgyak köre, az érettsé-
gi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgyak 
köre, továbbá az érettségi pont számításához felhasználható érettségi tantárgyak köre.

Megszűnik a többletpontok rendszere, intézményi pontokat határozunk meg, amelyek túl-
nyomó többsége korábban többletpontjogcímként működött: államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsga,  emelt szintű érettségi vizsga, 
esélyegyenlőség, sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban), szakképesítés, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél. A tanulmá-
nyi versenyeken elért eredmények is beszámítanak majd az intézményi pontok rendszerébe, 
mint például Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), Szakmai előkészítő érettségi 
tantárgyak versenye (SZÉTV), Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak vagy 
az Ágazati és ágazaton belüli, specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV), 
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), Országos Művészeti 
Tanulmányi Verseny, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny, Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyek, “Ifjú tudósok” tudományos középis-
kolai vetélkedők. Új elemként jelenik meg az Országos Haditorna Versenyen, a Nemzetközi 
Kadét Kupa- és a Honvéd Kadét Kupa versenyen elért eredmény.



Pályakövetésre vonatkozó információk: 
uni-nke.hu/oktatas/statisztikak-elemzesek/dpr/altalanos-informaciok

uni.nke

uni.nke

nkeuni

uni_nke

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Központi szám: +36 1 432 9000
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82.

Web: antk.uni-nke.hu
E-mail: felveteli.antk@uni-nke.hu

Fotók: depositphotos.com, NKE EHÖK, Szilágyi Dénes 


