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HADTUDOMÁNYI ÉS
HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Nemze� Közszolgála� Egyetem Hadtudományi és Honvéd�sztképző 
Kara (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást végző intézménye, 
amely a – haderőfejlesztésnek köszönhetően egy dinamikusan fejlődő 
és XXI. századi haditechnikát alkalmazó – Magyar Honvédség számára 
képez katonai vezetőket, parancsnokokat. A kar a korszerű ismeretek 
átadásán túl nagy hangsúlyt helyez a katonai hagyományápolásra
és erősí� a hallgatók haza irán� elköteleze�ségét. A honvéd �sztjelöltek 
– a felvétel napjától – szerződéses katonaként a Magyar Honvédség 
tényleges katonai állományába tartoznak, az MH Ludovika Zászlóaljnál 
töltenek be szolgála� beosztást, az aktuális évfolyamnak megfelelő 
al�sz� rendfokozatot viselnek, így tanulmányaik melle�
a katonai éle�el is megismerkednek. Életük szoros napirend mentén 
zajlik: 24 órás szolgálatokat adnak, készenlé� feladatokat látnak el
és gyakorlatokon vesznek részt. A HHK honvéd �sztjelöltjei a 
felsőoktatásban szinte egyedülálló módon rendszeres havi illetményt 
(alapilletmény + tanulmányi díj) kapnak, melynek mértéke évfolyamtól 
és tanulmányi eredménytől függ. A hallgatók a tanulmányi napokon 
ingyenes étkeztetésben (reggeli + ebéd) részesülnek, kollégiumi 
elhelyezésük térítésmentes, így nem kell albérletre költeniük. 
Tanulmányaik során eltölthetnek egy szemesztert egy hasonló képzést 
biztosító európai felsőoktatási intézményben is, amennyiben sikeresen 
pályáznak az ERASMUS+ programban. Emelle� lehetőség van külföldi 
hadseregek katonai tanintézetében is tanulmányokat folytatni, szakmai 
gyakorlatot teljesíteni.

ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

A Magyar Honvédség – a hallgatói jogviszony létesítésével egyidőben – 
szerződéses szolgála� viszonyt létesít a �sztjelöltekkel, akik a tanulmá-
nyaik sikeres befejezését követően megkapják hadnagyi rendfokozatukat 
és első �sz� beosztásukat. Mindezzel köteleze�séget is vállalnak:
a Magyar Honvédség állományában kell szolgálatot teljesíteniük legkeve-
sebb �z évig.

HALLGATÓI ÉLET

A �sztjelöltek mindennapjait számos esemény színesí�. Ilyen például a 
gólyatábor, a gólyabál, a gyűrűavató bál, a kollégiumi hét, a vetélkedőna-
pok és a sportnapok. A katonáktól joggal elvárt fizikai állóképesség 
fenntartását nagyban megkönnyí�k a Nemze� Közszolgála� Egyetem  
szakosztályai. A tudományos élet ugyancsak fontos szerepet kap a 
kampuszon: a hallgatók szakmai konferenciákon és előadásokon, 
Tudományos Diákköri versenyeken vehetnek részt.



FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

• 18 – 25 ÉV KÖZÖTTI ÉLETKOR
• CSELEKVŐKÉPESSÉG
• MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG
• EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI, FIZIKAI ALKALMASSÁG
• SIKERES PÁLYAORIENTÁCIÓS BESZÉLGETÉS
• REPÜLŐALKALMASSÁGI VIZSGA 
 (ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAK ESETÉN)
• B2 SZINTŰ KOMPLEX NYELVVIZSGA VAGY
 AZZAL EGYENÉRTÉKŰ OKIRAT 
 (ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAK ESETÉN: ANGOL;
 KATONAI VEZETŐI, KATONAI LOGISZTIKA ÉS KATONAI
 INFOKOMMUNKÁCIÓ SZAKOK ESETÉN:
 ANGOL, NÉMET, VAGY FRANCIA) 
• HOZZÁJÁRULÁS A NEMZETBIZTONSÁGI
 ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ
• SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLATI VISZONY
 VÁLLALÁSA ÉS FENNTARTÁSA

ALAPSZAKOK

Katonai vezetői
Ezen alapszak célja, hogy olyan felsőfokú végze�ségű katonai vezetőket 
adjon a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszerze� 
általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismereteik birtokában 
fegyvernemi és szakalegységeket vezetni.

Választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, 
műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi.

Katonai logisz�ka
A szakon olyan katonai logisz�kai és katonai pénzügyi vezetőket képez-
nek, akik a megszerze� ismeretek birtokában képesek a logisz�kai 
szakalegységek vezetésére, logisz�kai támogatási és különböző gazdasá-
gi-pénzügyi folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és 
ellenőrzésére hazai és nemzetközi környezetben. 

Választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechni-
kai, katonai pénzügyi.

Katonai infokommunikáció

A katonai infokommunikáció alapképzési szakon olyan katonai informa-
�kai, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési, katonai 
infokommunikációs és információvédelmi szakembereket képzünk, akik 
alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és annak 
há�érintézményei, valamint a védelmi szféra informa�kai, katonai 
infokommunikációs (híradó), rádióelektronikai felderítő, elektronikai 
hadviselési eszközeinek és rendszereinek üzemeltetésére, az üzemfenn-
tartás vezetésére, továbbá az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk 
kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Aki i� szerez 
diplomát, egyszerre lehet katona, parancsnok és magas műszaki 
felkészültséggel rendelkező szakember.

Választható specializációk: katonai kommunikáció és információvéde-
lem(két modullal: távközlés és katonai információbiztonság), katonai 
informatika, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés.

Állami légiközlekedés 

Az i� végze�ek alkalmasak a Magyar Honvédség pilóta beosztásainak 
ellátására, a honvédségben repülésirányító és repülőműszaki munka-
körök betöltésére, a légi járművek üzemeltetésére, légi vezetési, 
valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezé-
sével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére 
(képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok).

Szakirányok: állami légijármű-vezető, katonai repülésirányító, 
katonai repülőműszaki szakirány.

ALAPKIKÉPZÉS

Az első évfolyamra felve� hallgatók 5 hetes kötelező alapkiképzésen 
vesznek részt. Olyan elméle� és gyakorla� ismereteket szereznek, 
amelyeket a katonai életben és hétköznapokban is hasznosítani tudnak.


