
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

 

A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 

(HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, amely a fenntartók 

igényeinek megfelelően a Magyar Honvédség (MH) haderőnemei számára képez katonai 

vezetőket, parancsnokokat. A kar a közel 150 éves magyar nyelvű felsőfokú tisztképzés 

hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 2I. század kihívásainak eleget téve végzi a honvéd 

tisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség állományának át- és továbbképzését. 

A korszerű ismeretek átadásán túl a kar nagy hangsúly fektet a honvéd tisztjelölt hallgatók 

haza iránti elkötelezettségének növelésére és a katonai hagyományok tiszteletére. 

Az oktatás két helyszínen (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus - Budapest, 

MH 86. Szolnok Helikopterbázis - Szolnok) és négy katonai intézetben folyik (Katonai 

Logisztikai Intézet, Katonai Üzemeltető Intézet, Katonai Vezetőképző Intézet és Katonai 

Repülő Intézet). Ezen túlmenően a HHK hallgatói természetesen az NKE többi polgárához 

hasonlóan élvezik a Ludovika Campus valamennyi előnyét. 

A képzés során a hallgatók olyan rendszerszemléletű ismereteket, készségeket 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 tagjaként, 

a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai szolgálatot. Az 

egyetemi tanulmányokon túl a zászlóalj biztosítja a tiszti hivatásra történő felkészüléshez 

szükséges katonai szocializáció szervezeti kereteit (napirend szerinti élet, 24 órás szolgálatok, 

készenléti feladatok, gyakorlatok). 

 

Felvételi követelmények 

 

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18, életévét betöltött, de a felvétel évében 25. 

életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy 

vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól 

szóló rendeletben előírt követelményeknek megfelel. 

Az állami légiközlekedési szakra jelentkezőnek ezenkívül speciális, repülő-

egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelnie. A katonai szakokra 

jelentkezőnek angol nyelvből államilag elismert B2 szintű komplex nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a 

jelentkező hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvéd 

tisztjelölti szolgálati viszony létesítését s fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A 

jelentkezők az alkalmassági vizsgálatok részeként pályaalkalmassági orientációs 

beszélgetésen is részt vesznek. A katonai mesterképzési szakokra kizárólag a Magyar 

Honvédség állományának azon századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki 

rendelkezik a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével, valamint közigazgatást 

alapvizsgával. 

 

Alapképzés 

 

Az első évfolyamra felvételt nyert honvéd tisztjelöltek tízhetes alapkiképzésen vesznek részt. 

Az alapkiképzés sikeres teljesítése a Magyar Honvédség minden katonája számára 

egységesen kötelező. Csak az alapkiképzést sikeresen befejező honvéd tisztjelölt folytathatja 

tanulmányait a Hadtudományi es Honvédtisztképző Karon. Az alapkiképzést két ciklusban 

kell végrehajtani, ahol mindkét ciklus záróvizsgával ér véget. Az alapkiképzés tantárgyai 

(harcászat, lövészeti felkészítés, szabályzatismeret, katonai testnevelés, fegyverzet és 

szakcsapatok) húsz kredit értékben az egyetemi alapképzés első félévének tantárgyi 

struktúrájába integrálódnak. Az alapkiképzés tantárgyainak elméleti ismereteibő1 a 

tisztjelöltek a szorgalmi időszak utolsó hónapjában tesztvizsgát tesznek, aminek eredménye 

alapján alakul ki a félévi értékelés érdemjegye. 
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Katonai vezetői alapképzési szak 

 

A katonai vezetői alapképzés célja, hogy olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetőket adjon 

a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszerzett általános katonai, differenciált 

szakmai és vezetői ismereteik birtokában fegyvernemi és szakalegységeket iránytani. 

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak: 

- lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi. 

 

Katonai logisztika alapképzési szak 

 

A katonai logisztika alapképzési szakon olyan katonai logisztikai és katonai pénzügyi vezetők 

(honvédtisztek) képzése történik, akik a megszerzett általános és speciális katonai ismeretek 

birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére logisztikai támogatási 

(anyagellátási, közlekedési és fenntartási) és különböző gazdasági-pénzügyi folyamatok 

tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére nemzeti és nemzetközi környezetben, 

békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és háborús műveletekben 

egyaránt. 

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak: 

- hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai (páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint 

fegyverzettechnikai modulok), katonai pénzügyi 

 

Katonai üzemeltetés alapképzési szak 

 

A katonai üzemeltetés alapképzésen olyan katonai informatikai, rádióelektronikai felderítő és 

elektronikai hadviselési, katonai kommunikációs (híradó) és repülőgép műszaki 

szakembereket képzünk, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, 

annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra informatikai, katonai kommunikációs 

(híradó), rádióelektronikai felderítő, elektronikai hadviselési eszközeinek és rendszereinek, 

valamint repülőgépeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamint az új 

haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, 

alkalmazására. Aki itt szerez diplomát, egyszerre lehet katona és magas műszaki 

felkészültséggel rendelkező szakember. 

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak: 

- katonai repülőműszaki (képzési hely, a specializációra helyezést követően Szolnok), híradó, 

katonai informatika, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés. 

 

Állami légiközlekedési alapképzési szak 

 

A HHK legújabb szakán olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakembereket képzünk 

akik, alkalmasak az állami szféra (Magyar Honvédség és rendőrség) repüléssel és 

légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél légijármű-vezetői és repülésirányítói tevékenység 

ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, légivezetési, valamint irányítási 

rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával 

kapcsolatos teendők végzésére. 

A képzés során a hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak: 

- állami légijármű-vezető (képzési hely: szakiránya helyezést követően Szolnok), katonai 

repülésirányító (képzési hely: szakirányra helyezést követően Szolnok). 

 

 


