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         A Nemzeti Közszolgálati Égyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Égységes 

szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi 

határozat, a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat, a 38/2015. (IX. 2.) szenátusi határozat, 

a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat, a 2/2016. (I. 21.) szenátusi határozat, a 98/2016. 

(IX. 7.) szenátusi határozat, az 1/2017. (I. 25.) szenátusi határozat, a 102/2017. (VIII. 30) 

szenátusi határozat, a 135/2017. (XII. 13.) szenátusi határozat, valamint a 15/2018. (I. 

24.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) előírásai (26.§ (2) bekezdés) 

alapján, a Tanulmányi Osztály beiratkozáskor a hallgató rendelkezésre bocsátja a 

tanulmányaik folytatásának megtervezéséhez szükséges adatokat tartalmazó 

Tanulmányi Tájékoztatót. 

A Tanulmányi Tájékoztatóban az Égyetemre vonatkozó általános, és a Karra, illetve a 

szakokra vonatkozó különös és sajátos információkat elkülönítve kell megjeleníteni. A 

Tanulmányi Tájékoztatót évente aktualizálni kell. 

A jelen füzet a katonai műveleti logisztika mesterképzési szakra vonatkozó 

ismereteket tartalmazza. 

1. Általános ismeretek 

A képzés célja: olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a 

Magyar Honvédség részére akik: szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és 

hadműveleti ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és 

gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével 

képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, 

valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt. 

2. Katonai műveleti logisztika mesterképzési szak képzési 

követelményei 

2.1. Mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztika mesterképzési szak 

(angol név: Logistics of Military Operations) 

2.2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 

oklevélben szereplő megjelölése: 

 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

 szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető 
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 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader 

2.3. Képzési terület: államtudományi 

2.4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

2.4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: katonai logisztika 

alapképzési szak 

2.4.2. A bemenethez a 2.11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető alapképzési szakok: a katonai gazdálkodási, a had- és 

biztonságtechnikai mérnöki. 

2.4.3. A 2.11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: 

azok a legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

2.5. A képzési idő félévekben: 2 félév. 

2.6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

2.6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 kredit 

2.6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18 kredit 

2.6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek 

száma a diplomával együtt: 32 kredit 

2.6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 4 kredit 

2.6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit 

2.6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30% 

2.7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja: olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a 

Magyar Honvédség részére akik: szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és 

hadműveleti ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és 

gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével 

képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, 

valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt. 

Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 
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2.7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

 a hadműveletek és hadtörténelem elméletét, törvényszerűségeit; 

 a hadművelet logisztikai támogatásának és vezetésének elméleti és gyakorlati 

kérdéseit; 

 a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben 

alkalmazható problémamegoldó technikákat; 

 a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat; 

 a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzése, irányítása, 

ellenőrzése és működtetése módszereit. 

2.7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 logisztikai alegységek és egységek vezetésére; 

 harcászati és hadműveleti törzsekben törzskari feladatok ellátására, 

logisztikai döntések előkészítésére, a szaktisztek munkájának koordinálására; 

 a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi 

területen a logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására; 

 többnemzeti logisztikai szervezetek vezetésére; 

 a logisztikai támogatás vezetésére a vezetési dokumentumok, okmányok 

kidolgozására, a logisztikai támogató szervezetek feladatának 

meghatározására, irányítására békében és békétől eltérő időszakban 

egyaránt; 

 az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére 

minősített időszakban honi területen és többnemzeti kötelékekben műveleti 

területen; 

 hazai és nemzetközi, fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató 

rendszer megfelelő szintű képviseletére; 

 olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

feladatokat tudományos igénnyel kezeljék; 

 A haderőnemi és béketámogatói műveleti követelmények változása logisztikai 

aspektusainak megfogalmazására, és a logisztikai rendszerbe történő 

rendszerszemléletű integrálásuk lehetőségeinek kidolgozására. 

A katonai műveleti logisztikai mesterképzési szakon végzett okleveles 

összhaderőnemi logisztikai vezetők képesek: 
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 alegységek, egységek vezetésére, törzskari együttműködésre hazai és 

nemzetközi törzsekben egyaránt; 

 szövetségi rendszerben a katonai középvezetők (törzsek) részére előírt 

feltételeknek megfelelni, feladataikat e rendszer keretei között ellátni.  

 a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a 

problémamegoldó technikák használatára; 

 a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból 

származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; 

 megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések 

levonására, döntések meghozatalára; 

 a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, 

eredeti ötletek felvetésére; 

 önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, 

bővítésére; 

 át- és továbbképzés után a közszolgálati feladatok ellátására. 

 a haderőfejlesztés haderőnemi koncepciói által meghatározott 

képességkövetelményekhez igazodva a szakirányú technikai és strukturális  

biztosítási-támogatási rendszer tervezési, szervezési és végrehajtási 

feladataiban a vonatkozó mértékben és szinteken részt venni. 

2.7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 vezetői és együttműködési készség; 

 kreativitás, rugalmasság, autonómia; 

 probléma felismerő és megoldó készség; 

 intuíció és módszeresség; 

 tanulási készség és jó memória; 

 széles műveltség; 

 információ feldolgozási képesség; 

 környezettel szembeni érzékenység; 

 elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 

 a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 

 kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal. 
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2.8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

2.8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz 

szükséges alapozó ismeretkörök: 8-10 kredit 

(közgazdaságtan-katonai gazdaságtan, katonai műszaki ismeretek, 

biztonságpolitika, honvédelmi jog, döntéspszichológia, katonai műveletek 

szociológiája, katonai kommunikáció elmélete és gyakorlata ) 

2.8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-20 kredit 

(hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, 

honvédelmi igazgatás, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, 

védelemgazdaságtan, döntéselőkészítő módszerek, katonai logisztikai folyamatok) 

2.8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-37 kredit 

 differenciált szakmai ismeretek: 20-27 kredit 

(logisztikai informatika, logisztikai törzsszolgálat és nemzetközi gyakorlat, 

szárazföldi- és légi erő műveleteinek logisztikai támogatása, nem háborús 

műveletek logisztikai támogatása, összhaderőnemi ellátási lánc, technológiai 

fejlődés és katonai logisztika, esettanulmányok a katonai logisztikában); 

 diplomamunka: 10 kredit. 

2.9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 

A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény 

tanterve határoz meg. 

2.10. Idegennyelvi követelmények: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább 

STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 

2.11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási 

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit 

a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

– alapozó ismeretek: (12 kredit): közszolgálati ismeretek, katonai alapozó ismeretek, 

természettudományi és társadalomtudományi alapismeretek 

– szakmai ismeretek (18 kredit): békefenntartói alapismeretek, logisztikai 

alapismeretek, logisztikai támogatás, katonai szervezetek vezetése, katonai 

gazdálkodási alapismeretek, katonai közlekedési alapismeretek, műszaki 

alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, katonai pénzügyek, haditechnikai 

ismeretek. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

24 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 

3. A szak mintatanterve 

A képzési idő félévekben: Két (2) félév 

A képzési idő részletezése 

Teljes idejű (nappali) képzés 

A mesterfokozat megszerzéséhez 
összegyűjtendő kreditek száma 

60 kredit 

Összes hallgatói tanulmányi munkaidő 1800 óra 
Égy szemeszternyi munkamennyiség: Átlagosan 30 kredit 
Tanóra (kontaktóra) a kredittel el nem ismert 
tárgyak nélkül, csak a kötelező és kötelezően 
választható, kreditértéket képező, illetve a 
szabadon választható tantárgyakat 
figyelembe véve – a képzés teljes 
időtartamára: 

 

 

Nappali munkarend szerint: 840 
tanóra 

Kreditet nem képező tanóra (kontaktóra) 
jellemző száma a képzés teljes 
időtartamára: 

Nappali munkarend szerint: 60tanóra 

Félévenkénti tanóra átlagosan: 450/450 tanóra 
Heti tanóra átlagosan: Nappali munkarend szerint: 30 tanóra 
Kötelező csapat (üzemi) gyakorlatok: 2*1 hét 

A képzés főbb tanulmány területenkénti arányai: 

 Alapozó ismeretek: 8-10 kredit (10 kredit) 

 Szakmai törzsanyag: 15-20 kredit (18 kredit) 

 Differenciált szakmai ismeretek: 30-37 kredit (diplomamunkával együtt) (32 

kredit) 

 Diplomamunka kredit: 10 kredit 

 Szabadon választható tantárgyak 4 kredit 

A tanév hetekre bontott elosztása: 

A teljes idejű (nappali) képzés folyamatában 

 szorgalmi időszak 2x15 hét 

 vizsgaidőszak  max. 6 hét (a csapatgyakoroltatás időtartamának 

függvényében) 

 regisztráció  maximum 1 hét 

 szakmai gyakorlat: 2*1 hét 

 tanításmentes időszakok: 
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téli szünet 1x kb.1 hét 

tavaszi szünet 1x kb.1 hét 
A tanév részletes adatait az évente kiadott rektori intézkedés tartalmazza. 
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MINTATANTERV teljes idejű (nappali) képzés 

 

 

3.1. TANÓRA-, KREDIT ÉS VIZSGATERV 

KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
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1 Alapozó ismeretek

HLHAM53 K Közgazdaságtan-Katonai gazdaságtan 2 30 2 K 2 30 30 0 2 30

HLMLM01 K Katonai műszaki ismeretek 2 30 2 K 2 30 30 0 2 30

ZNEHKBS0100 K Biztonságpolitika 2 30 2 F 2 30 30 0 2 30

ZNEHKJT1120 K Honvédelmi jog 1 15 1 F 1 15 15 0 1 15

ZNEHKSZ11120 K A katonai kommunikáció elmélete és gyakorlata 1 15 1 F 1 15 10 5 1 15

HVKPM01 K Döntéspszichológia 1 15 1 F 1 15 10 5 1 15

HVKSPM02 K Katonai műveletek szociológiája 1 15 1 F 1 15 15 0 1 15

K 0

Alapozó ismeretek öszesen: 8 120 8 8 2 30 2 2 10 150 140 10 10 150

2. Szakmai törzsanyag 

HHH2M03 K Hadtudományi és hadelméleti ismeretek 1 15 1 F 1 15 15 0 1 15

HHH1M04 K Katonai műveletek elmélete és gyakorlata 2 30 2 F 2 30 20 10 2 30

HÖSHM05 K Szárazföldi erők műveletei 3 45 3 K 3 45 25 20 3 45

HÖLHM03 K Légierő műveletei 1 15 1 F 1 15 10 5 1 15

HLHAM13 K Védelemgazdaságtan 1 15 2 F 1 15 15 0 2 15

HHH3M03 K Honvédelmi igazgatás 1 15 1 F 1 15 15 0 1 15

HLMLM02 K Döntéselőkészítő módszerek 2 30 2 K 2 30 20 10 2 30

HLMLM03 K Katonai logisztikai folyamatok 5 75 6 K(Z) Z 5 75 50 25 6 75

K 0

Szakmai törzsanyag összesen: 14 210 15 14 2 30 3 4 16 240 170 70 18 240
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3. Differenciált szakmai ismeretek

HLMLM04 KV Logisztikai informatika 2 30 3 F 2 30 10 20 3 30

HLMLM05 KV Logisztikai törzsszolgálat 2 30 2 K 2 30 15 15 2 30

KV Választható DSZ1 2 30 2 F 2 30 20 10 2 30

HLMLM06 KV Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása 8 120 5 F(Z) 8 120 70 50 5 120

HLMLM07 KV Esettanulmányok a katonai logisztikában 1 15 1 F 1 15 5 10 1 15

HLMLM08 KV Technológiai fejlődés és katonai logisztika 1 15 1 F 1 15 10 5 1 15

HLMLM09 KV Összhaderőnemi ellátási lánc 2 30 2 F(Z) 2 30 20 10 2 30

HLMLM10 KV Nem háborús műveletek logisztikai támogatása 3 45 2 K 3 45 30 15 2 45

HLMLM11 KV Többnemzeti logisztikai műveletek módszertana 2 30 2 F 2 30 10 20 2 30

KV Választható DSZ2 2 30 2 F 2 30 20 10 2 30

HLMLM93 KV Diplomamunka készítés 5 75 10 G 5 75 20 55 10 75

HLMLM94 KV Diplomamunka védése Z 0

HLMLM99 KV Záróvizsga Z 0

Differenciált szakmai ismeretek összesen 6 90 7 6 24 360 25 24 30 450 230 220 32 450

SZAKON ÖSSZESEN 28 420 30 28 28 420 30 28 56 840 540 300 60 840

4. Kreditet nem képező tantárgyak

ZNEKTSKKVM1 Katonai testnevelés I.M 2 30 x G(KR) x 2 30 0 30 x 30

ZNEKTSKKVM2 Katonai testnevelés II.M x 2 30 x G(KR) 2 30 0 30 x 30

x x x

Kreditet nem képező tantárgyak összesen: 2 30 x 2 2 30 x 2 4 60 60 x 60

ÖSSZES TANÓRARENDI TANÓRA 30 450 x 30 30 450 x 30 60 900 540 360 x 900
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5. Szabadon választható tantárgyak

HLMLM80 SZV Katonai logisztikai kontrolling és benchmarking 2 30 2 F

HLMLM81 SZV NATO logisztika 2 30 2 F

HLMLM82 SZV Befogadó Nemzeti Támogatás 2 30 2 F

HLMLM83 SZV Kutatás és hadiipar 2 30 2 F

SZV

HLMLM95 Szakmai gyakorlat 1. 70 KR

HLMLM96 Szakmai gyakorlat 2. 70 KR

Aláírás (A)

Beszámoló (B)

Félévközi értékelés  (F) 8 8 16

Félévközi értékelés (((zárvizsga tárgy((F(Z))) 2 2

Gyakorlati jegy(G) 1 1

Gyakorlati jegy (((zárvizsga tárgy((G(Z)))

Vizsga (K) 5 1 6

Vizsga (((zárvizsga tárgy((K(Z))) 1 1

Alapvizsga (AV)

Komplex vizsga (KO)

Szigorlat (S)

Zárvizsga tárgy(Z) 3 3

Gyakorlati jegy (((Kritérium követelmény((G(KR))) 1 1 2

Kritérium követelmény (KR) 1 1 2

FÉLÉVENKÉNT SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESEN: 16 17 33

HLMLM96 Szakmai gyakorlat 2. teljesítése        2. félév

ZNEKTSKKVM2 Katonai testnevelés II.M eredményes teljesítése     2. félév

SZÁMONKÉRÉSEK ÖSSZESÍTŐ

KRITÉRIUM, KÖVETELMÉNYEK

ZNEKTSKKVM1 Katonai testnevelés I.M eredményes teljesítése      1. félév

HLMLM95 Szakmai gyakorlat 1. teljesítése        1. félév

kredithez rend. elm. tanóra 540         

kredithez rend. gyak. tanóra 300         

gyakolati tanórák aránya 36%
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Záróvizsga tantárgyak 

Kódszám Tantárgy neve  Kr. 

HLMLM03 Katonai logisztikai folyamatok 6 

HLMLM06 Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása 5 

HLMLM09 Összhaderőnemi ellátási lánc 2 

A záróvizsga tantárgyak összesített kreditértéke: 13 

 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei 

 

 

A Katonai Műveleti Logisztika mesterképzési 
szak KKK 11. pontjában előírt ismeretanyag 

főbb tanulmányi területenként felsorolva 

1.félévben 
teljesítend

ő kredit 

2.félévben 
teljesítend

ő kredit 

1. v. 2. 
félévben 

teljesíthet
ő kredit  

alapozó ismeretek (12 Kredit):       
Közszolgálati logisztika 1  1 
Harcászat és katonai műveletek elmélete és 
gyakorlata 2  2 
Jogi ismeretek  1 1 
Vezetés- és szervezés elmélet  2 2 
Matematika 3  3 
Közgazdaságtan 3  3 
    
    
    
szakmai ismeretek (18 Kredit):    
Békefenntartói ismeretek  1 1 
Logisztikai alapismeretek 2  2 
Logisztikai támogatás alapjai 3  3 
Szakalegységek vezetése  3 3 
Katonai gazdálkodási alapismeretek 2  2 
Katonai szállítások alapjai  1 1 
Műszaki alapismeretek 2  2 
Haditechnikai ismeretek  2 2 
Logisztikai szaktechnikai eszközök  2 2 
     
Összesen: 18 12 30 

Mindösszesen: 30    
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4. A végbizonyítvány (abszolutórium) követelményei 

Legalább 60 kreditpont összegyűjtése és a kritérium követelmények teljesítése. 

5. A diplomamunka tartalmi és formai követelményei 

A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, témavezető vagy 

konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető, önálló munkával megoldható 

feladatról készült dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a tanult 

ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű 

összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, a 

szakképzettségnek megfelelő önálló munka végzésére. 

A szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a Nemzeti 

Közszolgálati Égyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat  5. sz. melléklet: A szakdolgozatok, 

diplomamunkák készítésének szabályai tartalmazza. 

 
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Tanulmanyi_es_Vizsgaszabalyzat_hataly_2019_VIII_1-tol.pdf 

6. A záróvizsgák tartalmi követelményei  

A tárgyát, az alább felsorolt tantárgyak elméleti és gyakorlati kérdéseivel összefüggő, 

elsősorban a tanulmányok során feldolgozott tananyagok alkotják, mint:  

 Katonai logisztikai folyamatok; 

 Szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása; 

 Összhaderőnemi ellátási lánc. 

A bizottság előtt meghatározott időtartamban a felkészülési kérdések alapján a 

témában való jártasság, készségek és a műveltség bemutatása. 

7. A záróvizsga eredmény megállapításának módja 

A záróvizsga eredménye 

A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik 

elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése 

elégtelen. 

 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Tanulmanyi_es_Vizsgaszabalyzat_hataly_2019_VIII_1-tol.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Tanulmanyi_es_Vizsgaszabalyzat_hataly_2019_VIII_1-tol.pdf
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A záróvizsga eredményét a diplomamunkára adott egy osztályzat, a záróvizsga 

írásbeli és/vagy szóbeli részére adott egy osztályzat (amely szakon gyakorlati záróvizsgát 

is szerveznek, az erre adott egy osztályzat) egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint.  

Zvö = (dm + zv) /2 

Azaz a záróvizsga összesített eredménye a diplomamunkára adott egy osztályzat, a 

záróvizsga szóbeli részére (a több elemből álló záróvizsga esetén az elemek értékelésének 

egész számra kerekített átlaga) adott egy osztályzat és (ha van) a gyakorlati feladat 

végrehajtására adott egy osztályzat összegének egyszerű átlaga. 

Sikeres a záróvizsga, amennyiben valamennyi vizsgarész minősítése legalább 

elégséges. Élégtelen a záróvizsga, amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem tudta 

megvédeni, illetve a záróvizsga tételek bármelyik altételére elégtelen választ ad. 

Sikertelen szakdolgozatvédés esetén a jelölt nem kezdheti meg a szóbeli elméleti, illetve 

gyakorlati záróvizsgarészt. Sikertelen szóbeli elméleti záróvizsgarész esetén a jelölt nem 

kezdheti meg a gyakorlati záróvizsgarészt.  

8. Az oklevél minősítésének összetevőit és kiszámításának módja 

Az oklevél kiadásának feltétele 

 az érvényes záróvizsga megléte; 

 a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább 

STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 

Az oklevél minősítésének megállapítása: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az 

oklevél minősítésének megállapítására vonatkozó szövege szerint. 

9. A tanulmányi ügyek intézési rendje, a félfogadási idő 

A hallgatók, tanulmányaikkal kapcsolatos ügyekben, az egyetemi tanulmányi és 

vizsgaszabályzat alapján, a kari tanulmányi ügyintéző és a szakfelelős járnak el. 

  

Szakfelelős: Dr. habil. Horváth Attila 
alezredes, egyetemi docens 

Minden kedd 13:00 – 14:00 (előzetes e-mailen történő 
bejelentkezés után) 

10. A hallgatói jogorvoslat rendje 

A hallgatói jogorvoslat rendjét részletesen szabályozza a: 

„Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, valamint a 

hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjére” 

egyetemi szintű szabályzó.  
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https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/A_hallgatoi_jogok_gyakorlasanak_szabalyzata_hataly_2019_VII_1-tol.pdf 

 

A Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottsága (HTVSZÜB) döntése ellen a 

hallgatónak, a határozat kézhezvételét követően 15 napon belül joga van halasztó hatályú (mely 

nem érinti a hallgató egyéb tanulmányi és vizsgakötelezettségeit) fellebbezést benyújtania kari 

Tanulmányi Osztályon keresztül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz (a továbbiakban: HJB). 

A HTVSZÜB első fokon hozott döntését a HJB másodfokon bírálja el. 

11. Égyéb információk 

A szakfelelősök, illetve a tantárgyfelelősök a képzés indítása előtt legalább egy hónappal 

biztosítják, hogy a hallgatók megismerhessék az adott képzési szak ajánlott tantervét, tantárgyi 

programjait. 

A kari Tanulmányi Osztály gondoskodik arról, hogy a félév kezdetéig a hallgatók megkapják 

az adott félév rendjére vonatkozó összes információt, illetve a szak aktuális órarendjét. 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/A_hallgatoi_jogok_gyakorlasanak_szabalyzata_hataly_2019_VII_1-tol.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/A_hallgatoi_jogok_gyakorlasanak_szabalyzata_hataly_2019_VII_1-tol.pdf

