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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 Honvéd-
ség (MH) haderőnemei számára képez katonai vezetőket, parancsnokokat, valamint  
a védelmi szféra követelményeinek megfelelő biztonság- és védelempolitikai szakértő-
ket. 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 biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók szakmai felkészítését, a Magyar Hon-
védség 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 az alábbi három helyszínen folyik: Ludovika Campus (Budapest), Zrínyi Miklós 
Laktanya és Egyetemi Campus (Budapest), MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok).
Természetesen a HHK Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson elhelyezett hallga-
tók az NKE többi polgárához hasonlóan élvezik a Ludovika Campus valamennyi előnyét.

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

A honvéd tisztjelöltek a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban folytatják ta-
nulmányaikat, és ezzel egyidejűleg a Magyar Honvédség szerződéses állományú tag-
jaiként az MH Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai szolgálatot.

A honvéd tisztjelölt az állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait  
a legjobb képességei szerint végzi, és azok befejezését követően honvédelmi szer-
vezetnél kötelezően szolgálati viszonyban töltött időként legalább 10 év időtartamú 
szolgálatot teljesít, ide nem értve az önkéntes tartalékos szolgálatot.

A honvéd tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illet-
ményre jogosult, amely alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypót-
lékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. 
2022. szeptember 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a tanulmányaikat meg-
kezdő honvéd tisztjelöltek alapilletménye jelentősen megemelkedett, az első évfolya-
mosok bruttó 332 270 Ft-ot kapnak, mely a képzés előrehaladtával tovább emelkedik 
majd. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét és 
az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.

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

A polgári hallgatók a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakon 
szakreferens, mesterképzési szakon szakértő végzettséget szereznek, és honvédelmi 
területen, tágabb biztonsági szférában, illetve a közszolgálat területén tudnak elhe-
lyezkedni itthon és külföldön.



ALAPKÉPZÉSEK
ÉRETTSÉGI UTÁN JÖHET A DIPLOMA!
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KATONAI VEZETŐI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK

A katonai vezetői alapképzés célja, hogy 
olyan felsőfokú végzettségű katonai ve-
zetőket, parancsnokokat képezzen a Ma-
gyar Honvédség számára, akik képesek 
a megszerzett közszolgálati, általános 
katonai, differenciált szakmai és vezetői 
ismereteik birtokában fegyvernemi és 
szakalegységeket vezetni és irányítani 
hazai és nemzetközi környezetben, bé-
keidőszakban, válságkezelő, katasztrófa-
elhárítási, béketámogató és háborús mű-
veletekben egyaránt.

A képzés során a hallgatók az alábbi spe-
cializációk közül választhatnak: lövész, 
harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, lég-
védelmi rakéta, vegyivédelmi.

Főbb tantárgyak: Szárazföldi csapa-
tok harcászata; Lövészeti felkészítés; 
Katonai tereptan és geoinformációs is-
meretek; Légierőcsapatok harcászata; 
Összfegyvernemi ismeretek; Katonai 
vezetés- és szervezéselmélet; Alkal-
mazott katonapszichológia és- peda-
gógia alapjai.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Vegyivédelmi speciális szakmai felkészí-
tés; Vegyivédelmi szaktechnikai eszközök 
és gépek; Vegyivédelmi szakharcászat; 
Atom, biológiai és vegyivédelmi támogatás 
rendszere;
Tüzér szakmai felkészítés; Haditechnika; 
Harcászat és harcvezetés; Harcszolgálat; Tü-
zérlövéstan és tűzvezetés;
Műszaki zárás; Erődítés-álcázás; Műszaki 
technikai eszközök; Műszaki támogatás;
Harckocsizó szakmai felkészítés; Harckocsi 
haditechnika; Harckocsi fegyverzettechnika; 
Harckocsiharcászat;
Lövész szakmai felkészítés; Fegyverzettech-
nika; Lövész harcászat; Lövész lövészeti ki-
képzés;
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; Légvé-
delmi rakéta- és tüzér szakharcászat; Légvé-
delmi 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 műve-
leteinek logisztikai támogatása; Logisztikai szaktechnikai eszközök; Műszaki alapis-
meretek.

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 alegysé-
gek műveleti alkalmazása;
Haditechnikai eszközök anyagismerete; Karbantartás és javításszervezés; Mű-
helytechnológiák; Belső égésű motorok; Járművek szerkezete; Fegyverzettechni-
kai rendszerek; Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása; Fegyverzettech-
nikai eszközök üzemben tartása;
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 infokommunikációs 
szakembereket képzünk, akik alkalmasak  
a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisz-
térium és annak háttérintézményei, valamint  
a védelmi szféra informatikai, katonai kom-
munikációs (híradó) és információvédel-
mi, rádióelektronikai felderítő, elektronikai 
hadviselési eszközeinek és rendszereinek 
üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezeté-
sére, továbbá az új haditechnikai eszközök 
és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák 
bevezetésére, alkalmazására. Aki itt szerez 
diplomát, egyszerre lehet katona, parancs-
nok és kiváló műszaki felkészültséggel ren-
delkező szakember.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi 
specializációk közül választhatnak:
katonai kommunikáció és információ-
védelem (két modullal: katonai kommuni-
káció és információvédelem), katonai in-
formatika, rádióelektronikai felderítő és 
elektronikai hadviselés.

Főbb tantárgyak: Harcászat és katonai műve-
letek elmélete és gyakorlata; Vezetői tréning; 
Villamos áramkörök és hálózatok; Katonai info-
kommunikációs rendszerek; Frekvenciagazdál-
kodás; Analóg és digitális technika; Mechanika. 

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:
Távközlési rendszerelmélet; Típus- és üze-
meltetési ismeret; Csapatkiképzés módszer-
tana; Infokommunikációs rendszerszervezés; 
Katonai elektronikus információbiztonság me-
nedzsmentje; Katonai elektronikus információ-
biztonság technikai megvalósítása; Infokommu-
nikációs hálózatok információbiztonsága;
Informatikai szolgáltatás-menedzsment és 
irányítás; Eseményvezérelt és objektumorien-
tált programozás; Webprogramozás és webszol-
gáltatások; Informatika alkalmazás tervezése, 
szervezése; Számítógép-architektúrák; Informa-
tikai rendszerek biztonsága; Infokommunikációs 
rendszerek üzemeltetése ; Rendszerfelügyelet;
REF-EHV berendezések rendszertana; Cél-
pontkutatás; Információs műveletek REF-EHV; 
Eseményvezérelt és objektumorientált progra-
mozás; Mikrohullámú technika alapjai; Átvitel-
technika alapjai; Szakmai elektronika; Jelelem-
zés; Szakharcászat.
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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,  
repülésirányító és repülőműszaki munkaköreinek betöltésére, a légi járművek üzemel-
tetésére, a légi vezetési, valamint- irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok 
tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére.

A jelentkezéskor az alábbi szakirányok közül kell választania az érdeklődőnek:  
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; Repülés-
elmélet; 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 eljá-
rások; Légtér-igénybevétel; Repülésmeteorológia;
Katonai repülőgépek szerkezete és rendszerei; Repüléselektronikai rendszerek; 
Katonai légijárművek fedélzeti műszerrendszerei; Repülésmechanika; Katonai lég-
ijárművek 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-jén került 
vissza az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karról a Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Karra. A negyedszázados képzés helye továbbra is a Ludovika Campus.

A szak alapvető célja olyan civil szakemberek képzése, akik alkalmasak arra, hogy  
a magyar honvédelmi, közszolgálati intézményrendszer biztonság- és védelempoliti-
kát érintő nemzetközi kapcsolatai, különösen a NATO, az Európai Unió és az európai 
országok biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködés terén, továb-
bá nemzetközi szer vezetekben a referensi, nemzetközi ügyintézői, szervezői és kap-
csolattartói feladatokat hatékonyan ellássák.

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

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kapcsolatok elmélete; Biztonsági tanulmányok; 
Nemzetközi 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 készségek és képességek munkafolyama-
tokban 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) koordinációjával  történik.

A leendő nemzetbiztonsági szakértők a nemzetbiztonság, biztonság- és 
védelempolitika, vezetés- és szervezéselmélet, alkotmányjog, szociológia,  
államigazgatás, nemzetközi közjog és szakmai jog területén szereznek el-
méleti és gyakorlati ismereteket. A végzettek jellemzően a katonai és pol-
gári nemzetbiztonsági, illetve a terrorelhárítási területen tevékenykednek. 
Munkájuk során a nemzetbiztonságot fenyegető kihívások, kockázatok és 
fenyegetések elemzését és értékelését végzik, gondoskodnak a szüksé-
ges, rendszerint titkos adatok és információk beszerzésének megszerve-
zéséről, elemzéséről, értékeléséről és 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
(zárt képzés, csak a hivatásos 
állományban dolgozók által pályázható)

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: Szárazföldi erők 
műveletei; Légierő műveletei; Harc-
támogatás; Harci kiszolgáló támoga-
tás;  Komplex stratégiai és műveleti 
környezet; Harcászati szintű katonai 
döntéshozatal; Modern (katonai) mű-
veletek.

KATONAI MŰVELETI
LOGISZTIKA
MESTERKÉPZÉSI
SZAK
(zárt képzés, csak a hivatásos 
állományban dolgozók által pályázható)

A szakon olyan összhaderőnemi logisztikai ve-
zetők felkészítése történik, akik a közszolgálati, 
a harcászati, a hadműveleti, valamint a hazai  
és a nemzetközi katonai logisztika területén 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel-
keznek, így a katonai logisztikai vezetői tudás 
hadműveleti szintre emelésével képesek sza-
kalegységek és egységek vezetésére, törzs-
kari szervező és döntés-előkészítő, valamint 
vezetői feladatok ellátására, nemzeti és több-
nemzeti csoportosításban egyaránt.

Főbb tantárgyak: Katonai logisztikai folya-
matok; Szárazföldi és légierő műveleteinek 
logisztikai támogatása; Összhaderőnemi 
ellátási lánc; Hadtudományi és hadelméleti 
ismeretek; Szárazföldi erők műveletei; Légi-
erő műveletei; Befogadó nemzeti támoga-
tás; Nem háborús műveletek logisztikai tá-
mogatása; NATO-logisztika.
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KATONAI ÜZEMELTETÉS
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(zárt képzés, csak a hivatásos állományban dolgozók által pályázható)

A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, 
akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társada-
lomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati mód-
szertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű isme-
rete birtokában békében és háborúban egyaránt kiválóan helytállnak szakterületükön, 
vezetni tudják a rájuk bízott katonai szervezeteket, katonai-szakmai feladataikat ma-
radéktalanul megoldják, beosztásukból eredő kötelezettségeiket ellátják. Szakkép-
zettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység,- egységparancsnoki,  
a különböző katonai szervezeteknél szakterület-vezetői vagy szaktiszti beosztásokkal 
járó feladatok, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az alkalmazott 
haditechnikai (infokommunikációs) rendszerek üzemeltetéséhez és üzemben tartásá-
hoz kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására.

A képzés két modulban zajlik: szárazföldi 
erők modul, légierő modul.

Főbb tantárgyak: Alkalmazott matematika; 
Alkalmazott informatika; Alkalmazott informá-
ciótechnológia; Konfliktuskezelés; Informá-
ciós műveletek; Információvédelmi komplex 
rendszerek üzemeltetése; Összhaderőnemi 
katonai műveletek; Különleges katonai műve-
letek; Katonai vezetés elmélete és gyakorlata.

A modulok főbb tantárgyai:
Szárazföldi erők modul (Zrínyi Miklós Lakta-
nya és Egyetemi Campus – Budapest): Infor-
mációvédelmi komplex rendszerek üzemelte-
tése; Katonai híradó rendszerek üzemeltetése; 
Katonai informatikai rendszerek üzemeltetése; 
Katonai robotikai alkalmazások.

Légierő modul (MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázis – Szolnok): Légiforgalmi szervezés 
elmélete és gyakorlata; Katonai légi jármű-
vek sárkányszerkezete és rendszerei; Légi- 
jármű-szerkezetek és rendszerek üzemel-
tetése; Katonai légi járművek hajtóművei; 
Légijármű-fedélzeti fegyverrendszerek üze-
meltetése; Légijármű-fedélzeti avionikai rend-
szerek üzemeltetése.
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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 és a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO-val együttmű-
ködő – infokommunikációs rendszereinek biztonságos működtetésére, ideértve a ter-
vezést, 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; 
Kibervédelem alapjai; Felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek.

A specializációk főbb tantárgyai: Korszerű technológiák a védelmi infokom-
munikációs hálózatokban; Az informatikaalkalmazás megszervezése; Katonai 
kommunikációs rendszerek tervezése; Informatikai rendszerek, alkalmazások; 
Számítógép-hálózatok támadása és védelme; Elektronikai támadás és védelem;  
Az információbiztonság tervezése, szervezése.
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NEMZETBIZTONSÁGI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
(zárt képzés, csak a hivatásos állományban dolgozók által pályázható)

A képzést a kar hirdeti meg, az oktatás a Nemzetbiztonsági Intézet 
koordinációjával folyik.

Az itt végzettek az aktuális biztonság- és védelempolitikai, illetve 
speciális stratégiai elemzések elkészítésére, biztonsági és válság-
helyzetek értékelésére, továbbá az eredményes szakmai tevé-
kenységhez szükséges humán erőforrások, speciális eszközök és 
módszerek szakszerű alkalmazására kapnak felkészítést. A végzett 
szakemberek kulcsszerepet töltenek be a titkos adat- és informá-
ciógyűjtés területén a terrorelhárításban – az erre a célra létrehozott 
szervezeteket vezetik – , továbbá a katonai és polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek, valamint  
a védelmi igazgatás szervei közötti szakmai kooperációban is.

A szakra csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tiszti állománya, 
a Magyar Honvédség felderítő, valamint a különleges műveleti erők 
és a velük együttműködő szakmai szervezetek tiszti állománya je-
lentkezhet, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tartalmazó 
nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és rendelkeznek a beiskolázási 
jogkörrel bíró vezető támogatásával.

Főbb tantárgyak: A hadtudomány fejlődésének tendenciái;  
Magyar kül- és biztonságpolitika; A tudományos kutatás alapjai; 
Elhárítási ismeretek; Hírszerzési ismeretek; Válságkörzetek 
elemzése; Kihívások, kockázatok, fenyegetések a 21. század-
ban; Informatikai védelem.

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS
VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Civil nappali és levelező képzés, amely 2020 februárjától ismét a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karon folyik, ugyanakkor a képzés helye továbbra is a Ludovika 
Campus. Célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak arra, hogy a honvédelmi 
közigazgatási intézményrendszer tevékenységében és nemzetközi kapcsolataiban, 
különösen a NATO, az EU, az ENSZ és az EBESZ, valamint a Magyarországgal szö-
vetséges országok és partner államok biztonság- és védelempolitikai szerveivel való 
együttműködésben, továbbá nemzetközi szervezetek biztonságpolitikai tevékenysé-
gében nemzetközi szervezői és kapcsolattartói, szakértői, elemzői, stratégiai tervezői 
és döntés-előkészítői feladatokat lássanak el. A szak fontos feladata a biztonság- és 
védelempolitika területén személyi utánpótlás biztosítása a Honvédelmi Minisztérium, 
valamint más tárcák részére.

A képzés során a hallgatók tanulmányozzák a nemzetközi és hazai biztonságpolitikát, 
a nemzetközi biztonsági intézményeket, tanulnak nemzetközi és hadijogot, biztonság-
elméleteket, katonai diplomáciát, hadművelet-elméletet, NATO-ismereteket és EU-s 
biztonság- és védelempolitikát. Megismerkednek a regionális biztonsági kérdésekkel, 
az aktuális konfliktusokkal és válságövezetekkel, elsajátítják a biztonsági elemzés el-
méleti és módszertani kérdéseit, a döntéshozatal és hadügyi kommunikáció techni-
káit. Szakmai gyakorlatot szereznek minisztériumokban, kormányhivatalokban, nagy-
követségeken és nemzetközi szervezeteknél. A mesterdiploma után lehetőség van 
doktori fokozatot szerezni az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában. A tanulmányok 
fontos része az angol felsőfokú és egy másik nyelv magas szintű ismerete.

Főbb tantárgyak: Biztonságpolitika; Nemzetközi biztonsági szervezetek; Nemzet-
közi 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 közszolgálati szféra te-
vékenységét érintő, hadtudományi jellegű kérdések-
re fókuszálva, különböző képzési formákban biztosítja  
a doktoranduszhallgatók tudományos pályára való fel-
készítését.

A Hadtudományi Doktori Iskola célja olyan szakem-
berek képzése, akik a hadtudomány területén magas 
szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, 
és kutatási eredményeiket széleskörűen hasznosítani 
tudják. A doktori képzés, a PhD-fokozat megszerzése 
lehetőséget biztosít a honvédelmet érintő tevékenysé-
get végző szervek szakember- és tiszti utánpótlásának 
biztosítására is.

A képzés magyar és angol nyelven, nappali, levelező, 
valamint egyéni képzési és egyéni felkészülési formá-
ban történik.

A HDI kutatási területei:
biztonsági tanulmányok, védelmi társadalomtudo-
mányi kérdések, a hadtudomány általános elmélete,  
a védelmi igazgatás elmélete, védelmi logisztika és 
védelemgazdaság, nemzetbiztonság és rendvéde-
lem, védelmi informatika 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 szfé-
ra, illetve a velük kapcsolatban lévő tudomány- és fel-
használási területek korszerű, új eljárás- és eszközrend-
szereiben öltenek testet.

A kutatások eredményei a védelmi ipar; a védelmi in-
fokommunikációs rendszerek; a hon- és 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 roboti-
ka, védelmi elektronika, informatika és kommunikáció, 
katonai környezetbiztonság, katasztrófavédelem, ka-
tonai logisztika és védelemgazdaság, biztonságtech-
nika, 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 követelménye-
inek. Az állami légiközlekedési szak állami légijármű-vezető és katonai repülésirányító 
szakirányaira jelentkezőnek speciális, repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell 
megjelennie. A leendő tisztjelöltek az alkalmassági vizsgálatok részeként pályaalkalmas-
sági orientációs beszélgetésen is részt vesznek.

Az állami légiközlekedési alapképzésre jelentkezőknek angol nyelvből államilag elismert 
B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell ren-
delkezniük. A katonai vezetői, a katonai infokommunikáció és a katonai logisztika alap-
képzési szakok iránt érdeklődőknek angol, német vagy francia nyelvből államilag elis-
mert B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű okiratot kell 
bemutatniuk. További feltétel, hogy a jelentkező hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmas-
ságának ellenőrzéséhez, és a honvédtiszti alapképzés időszakára vonatkozóan vállalja  
a szerződéses szolgálati viszony létesítését, illetve tanulmányait követően legalább 10 év 
időtartamú, honvédelmi szervezetnél eltöltött szolgálat teljesítését.

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

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakra a jelentkezés felté-
tele 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 mesterképzési 
szak nappali munkarendjére a Magyar Honvédség 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 engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával.

Doktori képzésre mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékű egyetemi szin-
tű végzettséget tanúsító oklevéllel, valamint legalább egy államilag elismert B2 típusú 
komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával lehet jelentkezni.
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TANULÁS- ÉS PÁLYASEGÍTÉS

A honvéd tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban 
meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A Magyar Honvédség a honvéd 
tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres befejezését követően 
tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja. A honvéd 
tisztjelöltek 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 alaku-
latainál szolgáló katonák számára elérhető. Ennek megfelelően egy-egy szemesztert 
külföldön is végezhet, számos hazai és nemzetközi gyakorlaton vehet részt, továbbá 
nyitva állnak előtte 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 szabadidő hatékony 
eltöltésének feltételei adottak. A hallgatók a szak sajátosságaiból adódóan a nemzet-
közi képzési programok alapján számos külföldi felsőoktatási intézményben folytathat-
nak tanulmányokat, illetve lehetőségük van nemzetközi szervezeteknél is teljesíteni  
a szakmai gyakorlatokat.

A szakon végzettek elhelyezkedhetnek szakértőként a Honvédelmi Minisztériumban,  
a Magyar Honvédségben, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a rendvédelmi szervek-
nél, illetve a kormányzat egyéb szervezeteinél. Mindemellett lehetőségük van szerződé-
ses vagy tartalékos tiszti pályára lépni.

TEHETSÉGGONDOZÁS

A kar rendkívül eredményes tudományos diákköri 
tevékenységet folytat, amelybe minden hallgató 
bekapcsolódhat. A kar oktatói minden támogatást 
megadnak ahhoz, hogy a Tudományos Diákköri 
Konferenciákra a hallgatók és a tisztjelöltek sikeres 
pályázatot nyújtsanak be. A kétévente megrende-
zendő Országos Tudományos Diákköri Konferen-
cián 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 eltölthetnek egy szemesztert, amennyiben az 
Erasmus+ nevű programban sikeresen pályáznak. 
A honvéd tisztjelölteket a tanulmányi munkájuk és 
egyéb tevékenységük alapján értékelik, aminek az 
eredménye meghatározó a specializációra és az 
első tiszti beosztásba helyezésre nézve.
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ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

A honvéd tisztjelölt a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a szerződéses 
szolgálati viszonyban folytatja tanulmányait. Elsődleges szolgálati kötelezettsége a kato-
natiszti életpályára történő felkészülés. A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert sze-
mély a Magyar Honvédséggel a képzés időtartamára szerződéses szolgálati viszonyt 
létesít. A honvéd tisztjelölt az állományba vétellel vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait 
a legjobb képességei szerint folytatja, és azok befejezését követően honvédelmi szer-
vezetnél kötelezően szolgálati viszonyban töltött időként legalább 10 év időtartamú szol-
gálatot teljesít, nem számítva az önkéntes tartalékos szolgálatot. A Magyar Honvédség 
azt vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek sikeres 
befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban fog-
lalkoztatja.

A hagyományokhoz hűen a végzősök az augusztus 20-ai központi állami ünnepség 
keretében zajló tisztavatáson teszik le tiszti esküjüket. A Hadtudományi és Honvéd-

tisztképző Karon végzett hadnagyok százszázalékos felvevőpiaca a Magyar Honvéd-
ség Parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium, ezért a tiszti hivatást választó fia-
talok kiszámítható életpályát tudhatnak magukénak.

A biztonság- és védelempolitikai szakreferensek elhelyezkedhetnek Magyarország 
központi és helyi szintű közigazgatási szerveinél, honvédségi és rendvédelmi szer-
veknél, valamint polgári cégeknél, biztonsággal összefüggő munkakörökben. Csat-
lakozhatnak a Magyar Honvédség tartalékos és szerződéses állományához, valamint 
nemzetközi szervezetekben elláthatnak 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 2022-ben legkeve-
sebb 548 147 Ft (nettó 364 518 Ft).
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BIZTOS ÉLETPÁLYA

Magyarország kormánya elkötelezett amellett, hogy hazánk és a magyar állampol-
gárok biztonságát garantálja, ezért indította el a Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programot, az elmúlt évtizedek legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programját, 
amelynek elsődleges célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági ki-
hívásaira megfelelő válaszokat adó honvédség létrehozása. Ehhez pedig nemcsak 
az szükséges, hogy a Magyar Honvédség megfelelő technikai képességekkel, haté-
kony haditechnikai eszközökkel rendelkezzen, de nélkülözhetetlen a kellő létszámú,  
a haza és a honvédelem ügye iránt elkötelezett, szakmailag kiválóan felkészített kato-
na. Ennek megfelelően a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program középpontjában 
a katona, az ember áll, legyen szó a felszerelésük, vagy élet- és munkakörülményeik 
fejlesztéséről.

A katonai pálya nem egyszerűen munka, hanem hivatás. A Magyar Honvédség célja  
a katonákról való gondoskodás, a versenyképes illetmény és a kiszámítható életpá-
lyamodell biztosítása, valamint ezek hosszútávú fenntartása. A honvédelmi életpályán 
belül megújult az előmeneteli rendszer, lakhatási támogatással, széleskörű ellátási 
rendszerrel, nevelési és tanévkezdési támogatásokkal a legkülönfélébb élethelyze-
tekben segítik a katonák, katonacsaládok életét. A katonai szolgálat felértékelődött a 
magyar állampolgárok szemében: a Magyar Honvédség megbízható és stabil munkálta-
tónak bizonyult a koronavírus-járvány ideje alatt is, a Magyar Honvédségre mindig számít-
hat az ország. A Magyar Honvédség kiszámítható életpályát kínál mindazoknak, akik el-
hivatottak a honvédelem ügye iránt. Magyarország kormánya kellőképpen megbecsüli 
katonáit, akik akár az életüket is áldozzák a haza szolgálatában. Kiemelt mértékű illet-
ményemelésnek lehetünk tanúi: a vonatkozó kormányhatározat alapján a hivatásos, 
a szerződéses, valamint a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák 
fizetése két lépcsőben, 2022 szeptemberétől és 2024 januárjától emelkedik.
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HALLGATÓI ÉLET

Az egyetemi hallgatók mindennapjait is számos esemény színesíti. A hagyományos 
rendezvények – gólyatábor és gólyabál – mellett idetartoznak a végzősök számára 
rendezett gyűrűavató, a honvéd tisztjelöltek 100 napos ünnepsége és más, egyetemi 
közösséget erősítő kulturális, tudományos és sportprogramok. A hallgatók a tanév so-
rán számos szakmai konferencián és előadáson vehetnek részt a TDK-k és szakkollé-
giumok 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).

A HHK-n hétfő és szerda délutánonként a hallgatók olyan fakultatív programok közül 
választhatnak, mint például a nyelvtanulás (francia, német, angol), szakmai szakkörök 
látogatása, tudományos diákköri munka és sportolás.

A katonákkal szemben elvárt kifogástalan fizikai állóképesség fenntartása érdekében 
az NKE számos sportszakosztálya rendelkezésre áll. 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 diákok rendelkezésére állni tanulmányi, szakmai 
vagy más, az egyetemi élettel összefüggő kérdésekben, ügyintézésben.

VÁLTOZÁSOK 2024-TŐL

Követelményként 2024 után is megmarad az emelt szintű érettségi (valamennyi alap-
képzési szaknál), illetve az egyes szakokon vagy szakirányokon meghatározott B2 
típusú komplex nyelvvizsga.

Az állami légiközlekedési, a katonai infokommunikáció, a katonai logisztika, a kato-
nai vezetői és a nemzetbiztonsági alapképzések esetében továbbra is 280 pont lesz  
a minimum ponthatár, míg a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszakon  
a minimum ponthatár 340 pontra emelkedik.

Még több tantárgy közül választhatják majd ki a diákok a tanulmányi pontok számítá-
sához szükséges ötödik tantárgyat és az érettségi bizonyítványban szereplő ötödik 
vizsgatárgyat, valamint bővül az érettségi pontba beszámítható érettségi tantárgyak 
köre is.

Megszűnik a többletpontok rendszere, helyette intézményi pontokat határoznak 
meg. Ezek túlnyomó része olyan jogcím, amely korábban többletpontjogcímként 
működött: államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelv-
ből tett nyelvvizsga, emelt szintű érettségi vizsga, esélyegyenlőség, sporteredmény  
(8 éven belül, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban szerzett), szak-
képesítés, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény.  
Új elemként jelenik meg az Országos Haditorna Versenyen, a Nemzetközi Kadét Kupán 
és a Honvéd Kadét Kupán elért eredmény, valamint az állami légiközlekedési szakon  
a szakszolgálati engedély.
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